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UCHWAIA NR XXXIIIł250/2009 

RAŚY GMINY POKÓJ 

 

z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Śz. U. 
z 2001 r. Nr 142, ”oz. 1591 z ”óun. zm.), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) oraz uchwaJy Rady 
Gminy Pokój Nr IX/62/2007 z dnia 31 sier”nia  
2007 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wsi źieleniec, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego gminy Pokój ”rzyjętego uchwaJą 
Rady Gminy Pokój Nr XXXI/135/2000 z dnia 3 li”ca 
2000 r., Rada Gminy Pokój uchwala, co nastę”uje: 

 

I. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego wsi źieleniec o niwej ”odanej 

tre`ci. 
 

TytuJ I 
Przepisy ogólne 

 

ŚziaJ I 
źakres obowiązywania uchwaJy 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego wsi Zieleniec w granicach 

okre`lonych na rysunku ”lanu zwany w dalszej 
czę`ci uchwaJy ”lanem. 

2. Integralną czę`cią ustaleL ”lanu stanowią-
cych tre`ć niniejszej uchwaJy są nastę”ujące za-

Jączniki: 
1) rysunek ”lanu s”orządzony na ma”ie w skali 

1:2000, stanowiący zaJącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowania 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicz-

nych, stanowiący zaJącznik nr 2 do uchwaJy; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia 

uwag wniesionych do ”rojektu ”lanu, stanowiący 
zaJącznik nr 3 do uchwaJy. 

3. W granicach obszaru objętego ”lanem nie 
wystę”ują tereny, które okre`la się obowiązkowo, 
zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.): 

1) podlegające ochronie ustalone na ”odstawie 
odrębnych ”rze”isów: 

a) terenów górniczych, 
b) tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych; 

2) wymagające okre`lenia szczegóJowych za-

sad i warunków scalania nieruchomo`ci; 
3) wymagające okre`lenia s”osobów i termi-

nów tymczasowego zagos”odarowania, urządza-

nia i uwytkowania terenów. 
 

§ 2.1. Obowiązującymi ustaleniami regulacyj-

nymi ”lanu są: 
1) granice obszaru objętego ”lanem; 
2) granica terenów zamkniętych; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu i równym s”osobie zagospodarowania 

oraz symbole okre`lające ”rzeznaczenie terenów; 
4) ustalenia dotyczące zasad ochrony i ksztaJ-

towania Jadu ”rzestrzennego: 
- obowiązujące linie zabudowy, 
- nieprzekraczalne linie zabudowy, 

- obowiązujący s”osób sytuowania gJównej ka-

lenicy dachu, 

- obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkim re-

jestrze zabytków, 
- obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków. 
2. PozostaJe oznaczenia graficzne ”rzedstawione 

na rysunku ”lanu ”osiadają znaczenie informacyjne. 
 

ŚziaJ II 
Śefinicje i zasady ogólne 

 

§ 3.1. Nastę”ujące okre`lenia stosowane  
w uchwale oznaczają: 

1) rysunek planu ｦ zaJącznik graficzny do ni-

niejszej uchwaJy s”orządzony na ma”ie w skali 
1:2000; 

2) teren ｦ obszar wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych 
obszarów i oznaczony na rysunku planu symbolem 

cyfrowym i literowym; 

3) przeznaczenie podstawowe ｦ funkcja terenu 

wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, 
która ”owinna ”rzewawać na wyznaczonym na ry-

sunku ”lanu liniami rozgraniczającymi terenie, w 

s”osób okre`lony w ustaleniach niniejszego ”lanu i 
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któremu winne być ”od”orządkowane inne rodzaje 
zagos”odarowania okre`lone jako uzu”eJniające; 

4) przeznaczenie uzupeJniające terenu ｦ rodzaje 

”rzeznaczenia inne niw ”odstawowe, które wzboga-

cają lub us”rawniają funkcjonowanie ”rzeznaczenia 
”odstawowego terenu w s”osób okre`lony w usta-

leniach niniejszego ”lanu, albo stanowią element 
zagos”odarowania konieczny do uwzględnienia, 
który mowe lub ”owinien ws”óJistnieć z ”rzezna-

czeniem podstawowym; 

5) przeznaczenie dopuszczalne ｦ rodzaje przezna-

czenia, inne niw ”odstawowe, które mowe być do-

”uszczone dla uzu”eJnienia lub wzbogacenia ”rze-

znaczenia ”odstawowego i nie”ozostające z nim  
w s”rzeczno`ci; 

6) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu (In) 

ｦ warto`ć stosunku ”owierzchni ogólnej rzutu ”rzy-

ziemia liczonej w obrysie zewnętrznym murów 
obiektów zlokalizowanych na dziaJce lub terenie do 
”owierzchni dziaJki lub terenu; 

7) powierzchnia uwytkowa budynku ｦ suma 

”owierzchni wszystkich ”omieszczeL budynku; 
8) obowiązująca linia zabudowy ｦ linia regulu-

jąca usytuowanie zabudowy na dziaJce budowlanej 
okre`lona na rysunku ”lanu. Linia, do której musi 
”rzylegać `ciana frontowa budynku na caJej dJugo-

`ci oraz okre`lonych w ustaleniach ”lanu rodzajów 
budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesy-

Jowymi i sieciami uzbrojenia terenu: elementy nie-

będące czę`cią konstrukcji budynku, takie jak: 
ganki wej`ciowe, wykusze, gzymsy, oka”y, bal-

kony lub schody zewnętrzne mogą ”rzekraczać 
(być wysunięte ”rzed nią) wyznaczoną w ”lanie 
linię zabudowy na maksymalnie 1,80 m; 

9) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia wy-

znaczająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć 
sytuowania obiektów budowlanych od krawędzi 
jezdni drogi; elementy niebędące czę`cią konstruk-

cji budynku, takie jak: wykusze, ganki wej`ciowe, 
gzymsy, oka”y, balkony lub schody zewnętrzne 
mogą ”rzekraczać (być wysunięte ”rzed nią) wy-

znaczoną w ”lanie linię zabudowy na odcinku nie 
większym niw 1,80 m; 

10) mieszkanie towarzyszące ｦ czę`ć budynku 
niemieszkalnego, w którym znajduje się 1 mieszka-

nie; 

11) obiekty kubaturowe ｦ budynki, wiaty oraz 

obiekty budowlane nie”oJączone trwale z gruntem, 
wydzielone z ”rzestrzeni za ”omocą ”rzegród bu-

dowlanych, ”osiadających fundamenty i dach; 
12) dach o poJaciach symetrycznych ｦ dach 

dwus”adowy i wielos”adowy zaJowony na zasad-

niczej bryle budynku o jednakowych kątach nachy-

lenia gJównych ”oJaci dachowych, zbiegających 
się w jednej kalenicy, a takwe dach mansardowy, 
dla którego nie ustala się katów nachylenia ”oJaci 
dachowych w ustaleniach szczegóJowych; 

13) elewacja frontowa ｦ elewacja ”oJowona od 
strony frontu dziaJki; 

14) wysoko`ć zabudowy ｦ (budynku) wysoko`ć 
sJuwącą do okre`lenia maksymalnego ”ionowego 
wymiaru budynku i liczy się od ”oziomu terenu ”rzy 
najniwej ”oJowonym wej`ciu do budynku do najwywej 
”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy); 

15) kalenica gJówna ｦ najdJuwsza kalenica bu-

dynku, której usytuowanie względem linii zabudo-

wy jest okre`lone w ”rze”isach niniejszej uchwaJy; 
16) wysoko`ć obiektu kubaturowego od po-

ziomu terenu do kalenicy dachu ｦ wysoko`ć mie-

rzona od ”oziomu terenu, ”rzy najniwej ”oJowonym 
wej`ciu do obiektu lub jego czę`ci ”ierwszej kon-

dygnacji nadziemnej, do kalenicy dachu; 

17) dach pJaski ｦ dach o kącie nachylenia od 
0º - do 10º; 

18) powierzchnia biologicznie czynna ｦ po-

wierzchnia dziaJki lub terenu zagos”odarowana 
jako zieleL ozdobna, trawniki, ogród ”rzydomowy, 
a takwe 50% sumy nawierzchni tarasów i stro”o-

dachów urządzonych jako staJe trawniki lub 
kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ich naturalną 
wegetację o ”owierzchni nie mniejszej niw 10 m²; 

19)  obiekty i urządzenia towarzyszące ｦ nalewą 
do nich obiekty technicznego wy”osawenia i infra-

struktury technicznej jak: budynki gospodarcze, 

”arkingi i garawe (trwale związane z gruntem) ”rzy-

Jącza sieci oraz urządzenia ”eJniące rolę sJuwebną 
wobec przeznaczenia podstawowego jak zbiorniki 

na `cieki bytowe, zbiorniki na gnojowicę, ”Jyty 
gnojowe; 

20) usJugi bytowe ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obiekty dziaJalno`ci usJugowej, takie jak: usJugi 
szewskie, optyczne, krawieckie, lekarskie, fryzjer-

skie, kosmetyczne usJugi biurowe, ”ralnicze, fotogra-

ficzne, kserograficzne, introligatorskie, internetowe, 

dorabiania kluczy, wykonywanie ”ieczątek, wy”owy-

czalnia s”rzętu s”ortowego i technicznego, malowa-

nie mieszkaL, ta”etowanie, ukJadanie ”Jytek i ”arkie-

tów, cyklinowanie, dekorowanie wnętrz, zakJadanie 
ogrodów i trawników lokalizowane w budynku  
i zajmujące do 35% ”owierzchni uwytkowej budynku 
mieszkalnego; 

21) usJugi komercyjne ｦ funkcje terenów i obiek-

tów o charakterze usJug handlu i gastronomii, rze-

miosJa usJugowego, kultury i rozrywki, s”ortu i re-

kreacji, turystyki i wy”oczynku, obsJugi na”rawczej 
”ojazdów mechanicznych, it”. i innych, które mają 
charakter usJugowy realizowane caJkowicie lub  

z ”rzewagą funduszy nie”ublicznych; 
22) usJugi rzemie`lnicze ｦ wszelkie czynno`ci 

`wiadczone w ramach samodzielnej dziaJalno`ci 
gos”odarczej lub innych ”rzedsięwzięć, które na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych nie jest zaliczana 
do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, dla których s”orządzenie ra”ortu 

oddziaJywania na `rodowisko jest wymagane, 
”olegające na wykonywaniu wszelkiego rodzaju 
`wiadczeL o charakterze ”rodukcyjnym i usJugo-

wym, naprawczym, remontowym i konserwacyj-
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nym w zakresie stolarstwa, jubilerstwa i sztucznej 

biwuterii, `lusarstwa, kamieniarstwa, piekarnictwa, 

cukiernictwa, wyrób mioteJ i szczotek ”rowadzona 
w zakJadach zatrudniających do 20 ”racowników; 

23) przestrzeL publiczna ｦ teren i ”rzestrzeL 
nad tym terenem, w obrębie linii rozgraniczających 
dróg i ulic, węzJów komunikacyjnych, ciągów ”ie-

szo ｦ jezdnych i ciągów ”ieszych, a takwe usJug 
publicznych i zieleni; 

24) przedsięwzięcia ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzedsięwzięcia (instalacje) o których mowa w ”rze-

”isie szczególnym; 
25) przepisy szczególne (odrębne) ｦ aktualne  

w momencie realizacji uchwaJy ”rze”isy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, normy branwowe oraz 
ograniczenia w dys”onowaniu terenem wynikające  
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

26) teren zamknięty ｦ teren lub obiekt budow-

lany dostę”ny wyJącznie dla osób u”rawnionych 

oraz wyznaczony w s”osób okre`lony w ustawie  
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karto-

graficzne, niezbędny dla celów obronno`ci i bez-

”ieczeLstwa ”aLstwa, będący w dys”ozycji jedno-

stek organizacyjnych ”odlegJych wJa`ciwemu mi-

nistrowi. 

2. Pojęcia niezdefiniowane nalewy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami szczególnymi 

1) dziaJka budowlana, ”owierzchnia s”rzedawy, 
front dziaJki, dostę” do drogi ”ublicznej ｦ definiują 
”rze”isy odrębne z zakresu ”lanowania i zagos”o-

darowania przestrzennego; 

2) obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt 

maJej architektury, roboty budowlane, ”rzebudo-

wa, urządzenia budowlane, tymczasowy obiekt 
budowlany, obiekty niewymagające ”ozwolenia na 
budowę ｦ definiują ”rze”isy odrębne z zakresu 
prawa budowlanego; 

3) pas drogowy, droga, ulica droga wewnętrz-
na, droga publiczna ｦ definiują ”rze”isy odrębne  
o drogach publicznych oraz warunki techniczne, 

jakim ”owinny od”owiadać drogi ”ubliczne i ich 
usytuowanie; 

4) instalacje, kompensacja przyrodnicza, do-

stę”ne techniki, standard jako`ci `rodowiska i stan-

dardy emisyjne ｦ definiują ”rze”isy z zakresu 
ochrony `rodowiska. 

3. Wyrawenia o których mowa w ust. 2 inter-

”retuje się wedJug stanu ”rawnego obowiązujące-

go w dniu uchwalenia planu. 

 

§ 4.1. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny, 
wyznaczone na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczone symbolami: 
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 

2) MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej i usJug; 
3) MWn - tereny zabudowy wielorodzinnej o ni-

skiej intensywno`ci zabudowy; 

4) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 

5) U - tereny usJug; 
6) US - tereny sportu i rekreacji; 

7) ZC - tereny cmentarzy; 

8) ZD - tereny ogrodów dziaJkowych; 
9) ZL - tereny lasów; 
10) ZN - tereny zieleni niskiej nieurządzonej; 
11) P,U,S - tereny produkcyjno - usJugowe, 

skJadów, magazynów; 
12) R - tereny uwytków rolnych ｦ grunty orne; 

13) RZ - tereny uwytków rolnych ｦ Jąki i ”a-

stwiska; 

14) RU - tereny obsJugi i ”rodukcji gos”odarki 
rolnej; 

15) WS - tereny wód ”owierzchniowych stoją-
ce i ”Jynące; 

16) KDG - tereny dróg ”ublicznych ｦ gJówne; 
17) KDD - tereny dróg ”ublicznych ｦ dojazdowe; 

18) KDw - tereny dróg wewnętrznych; 
19) KDg - tereny dróg gos”odarczych ｦ trans-

portu rolnego; 

20) KDWx - tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych; 

21) KDWr - teren ciągów rowerowych; 

22) Kp - tereny ”arkingów; 
23) W - tereny urządzeL gos”odarki wodnej; 
24) EE - tereny urządzeL elektroenergetycznych. 
2. Śla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się ”rzeznaczenie ”odstawowe i uzu”eJniające, a w 
przypadkach uzasadnionych przeznaczenie dopusz-

czalne. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być 
wykorzystywane na cele zgodne z ich przeznacze-

niem ”odstawowym w caJo`ci lub w czę`ci na 
cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go na zasadach dla nich ustalone planem. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wy-

znaczonych liniami rozgraniczającymi mowna loka-

lizować: 
1) nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi 

z nimi instalacjami, wymaganymi urządzeniami bu-

dowlanymi i budowlami oraz dokonać remontu, 
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy  

i zmiany s”osobu uwytkowania istniejących obiek-

tów budowlanych lub ich czę`ci, a takwe wykony-

wać inne roboty budowlane zgodnie z ”rzeznacze-

niem terenu, okre`lonym w ”rze”isach szczegóJo-

wych niniejszej uchwaJy; 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

związane z ”rzeznaczeniem terenu oraz lokalne 
urządzenia komunikacji wewnętrznej, maJą archi-

tekturę oraz zieleL towarzyszącą; 
3) ”rzebieg linii rozgraniczających tereny o rów-

nym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zagos”oda-

rowania ｦ wyznaczonych `ci`le nie ”odlega zmia-

nom, z wyJączeniem zmiany dokonanej w trybie 
wymaganym ”rze”isami odrębnymi. Śo”uszcza się 
zmianę ”rzebiegu linii rozgraniczających wyznaczo-

nych orientacyjnie, wynikającą z istniejących i no-
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wych ”odziaJów geodezyjnych lub wystę”ujących 
potrzeb, w przypadku: 

- dostosowania jej ”rzebiegu do istniejącego 
”rzebiegu granic geodezyjnych ”odziaJów wJasno-

`ciowych, 
- zmiany ”rzebiegu granicy geodezyjnej dziaJki, 

wzdJuw której wyznaczono linię rozgraniczającą,  
w tym szczególnie w celu poszerzenia pasa drogo-

wego drogi publicznej lub ”owiększenia dziaJ-
ki/nieruchomo`ci dla jej ”rawidJowego zagos”odaro-

wania. 

 

TytuJ II 
Ustalenia planu 

 

ŚziaJ I 
Ustalenia szczegóJowe dla terenów wyznaczo-

nych w planie i oznaczonych symbolami 

 

RozdziaJ 1  
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

§ 5. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”la-

nu symbolem: 1MN, 2MN ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, ”rzydomowe urządzenia rekre-

acyjne, infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane jak okre-

`lono na rysunku ”lanu; na terenie 2MN do”uszcza 
się ”rzesunięcie linii bocznych dziaJki do 2,0 m lub 

Jączenie ze sobą dwóch sąsiednich dziaJek; 
2) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych nalewy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak okre`lono na 
rysunku planu, 

b) dla budynków garawowych, garawowych/ 
gos”odarczych nie”rzekraczalna okre`lona tylną 
elewacją budynku mieszkalnego; do”uszcza się sy-

tuowanie ”rzy granicy dziaJki sąsiedniej lub jako 
obiekt dobudowany `cianą do takiego budynku; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki In 
do 0,35; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 60% ”owierzchni dziaJki; 
4) na dziaJce do”uszcza się budowę jednego 

budynku towarzyszącego: 
gos”odarczo/garawowego, gos”odarczego lub 

garawowego; 

5) usJugi bytowe mogą być lokalizowane jako 
obiekty wbudowane w budynek mieszkalny o po-

wierzchni do 35% jego ”owierzchni uwytkowej; 
6) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ewnić 

w obrębie dziaJki dla klientów nie mniej niw 1 miej-

sce postojowe dla samochodów i 2 miejsca dla 
rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć budynku jedna kondygnacja nad-

ziemna z ”oddaszem dla celów uwytkowych,  
b) wysoko`ć do 8,70 m,  

c) szeroko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 10 -

17,0 m, 

d) na terenie 1MN dach dwuspadowy o syme-

trycznym nachyleniu ”oJaci dachowych, do”uszczal-

ne wykusze, do`wietlenie ”oddasza oknami w `cia-

nach szczytowych, oknami ”oJaciowymi lub oknami 
w lukarnach; na terenie 2MN dach wielospadowy  

o symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, 
e) kąt nachylenia ”oJaci dachowych 36 - 45º, 
f) dachy ”okryte dachówką lub materiaJem da-

chówko”odobnym w kolorze odcieni czerwonych, 
ceglastych; 

2) budynki gospodarcze, budynki garawowe: 
a) wskazane sytuowanie garawy jako ”omiesz-

czeL wbudowanych w budynek mieszkalny, 
b) do”uszcza się dobudowę budynku towarzy-

szącego do budynku mieszkalnego w jego linii 
zabudowy przy zachowaniu frontu budynku jak 

okre`lono w ”kt 1c lub cofniętego w stosunku do 

linii zabudowy o 2 - 2,50 m; do”uszcza się lokali-
zację budynku garawowego wysuniętego wzglę-
dem budynku mieszkalnego do drogi, ulicy o 2 ｦ 

2,50 m pod warunkiem zachowania linii zabudowy 

okre`lonej na rysunku ”lanu; do”uszcza się rów-

niew w formie obiektu wolnostojącego, 
c) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

d) dach jedno lub dwus”adowy, kąt nachylenia 
”oJaci dachowych 10 ｦ 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 
nalewy nawiązać do budynku mieszkalnego; w 

budynkach dobudowywanych do budynku przy 

granicy dziaJki nawiązać ”od względem wysoko`ci 
i formy dachu do budynku istniejącego; ”okryty 
dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym, 
dopuszczalna blacha falista. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 25%. 
 

§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 3MN ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, ”rzydomowe urządzenia rekre-

acyjno - sportowe, infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne, 
rzemie`lnicze. 
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2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie  
i rozbudowie; zabudowa towarzysząca równiew 
zmianie s”osobu uwytkowania na ”rzeznaczenie 
dopuszczalne; 

2) ”odziaJ terenu niezabudowanego na dziaJki 
jak okre`lono na rysunku ”lanu; do”uszcza się 
”rzesunięcie linii bocznych dziaJki do 2,0 m lub 

Jączenie ze sobą dwóch sąsiednich dziaJek; 
3) na wyznaczonym terenie, dziaJkach do”usz-

czalna jest realizacja: 

a) wyJącznie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

b) zabudowy mieszkaniowej z usJugami, 
c) wyJącznie zabudowy usJugowej; 
4) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych nalewy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak okre`lono na 
rysunku planu, 

b) dla obiektów usJugowych do”uszcza się linię 
nieprzekraczalną wyznaczoną na rysunku linią zabu-

dowy obowiązującą dla budynków mieszkalnych, 
c) dla budynków garawowych, garawowych/ 

gos”odarczych nie”rzekraczalna okre`lona tylną 
elewacją budynku mieszkalnego; do”uszczalne sytu-

owanie budynku przy granicy dziaJki sąsiedniej lub 
jako dobudowa `cianą do takiego budynku; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki In 
do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 50% ”owierzchni dziaJki; 
6) na dziaJce do”uszcza się budowę jednego bu-

dynku towarzyszącego: gos”odarczo/garawowego, 
gos”odarczego lub garawowego; 

7) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 
a) obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny 

o ”owierzchni do 35% jego ”owierzchni uwytkowej, 
b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego, 

c) obiektu wolnostojącego, 

8) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 2 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 
3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy i Jadu ”rzestrzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć jedna kondygnacja z ”oddaszem 
dla celów uwytkowych do 8,60 m,  

b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 10 -

14,0 m, ± do10%, 
c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu ”oJaci dachowych, do”uszczalne wykusze, 
do`wietlenia ”oddaszy oknami w `cianach szczy-

towych, oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukar-

nach, kąt nachylenia ”oJaci dachowych 38 - 45º; 
”okryty dachówką ceramiczną lub materiaJem da-

chówkopodobnym w kolorze odcieni czerwonych, 

ceglastych, 

d) kalenica dachu usytuowana prostopadle do 

osi drogi KDD; 

2) budynki gos”odarcze, budynki garawowe: 
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja nadziemna do 

5,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwus”adowy, kąt nachylenia 

”oJaci dachowych 10 ｦ 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 
nalewy nawiązać do budynku mieszkalnego, ”okry-

ty dachówką lub materiaJem dachówkopodobnym, 

dopuszczalna blacha falista, w kolorze dachu bu-

dynku mieszkalnego, 

c) wskazane sytuowanie garawy jako ”omiesz-

czeL wbudowanych w budynek mieszkalny; 

3) budynki usJugowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna, do-

”uszczalne ”oddasze uwytkowe na cele mieszkalne, 
b) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, 
o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 30 - 45º, 

4. W zagospodarowaniu terenu w przypadku 

lokalizacji usJug za”ewnić ”owierzchnię biologicz-

nie czynną okre`loną w ”kt 2.5 i miejsca postojo-

we dla klientów jak w ”kt 2.8. 
5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 25%. 
 

§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem: 4MN ｦ ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, ”rzydomowe urządzenia rekre-

acyjno - sportowe, infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne, 
rzemie`lnicze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane jak okre-

`lono na rysunku ”lanu lub zgodnie z istniejącym 
”odziaJem geodezyjnym nieruchomo`ci; do”uszcza 
się ”rzesunięcie linii bocznych dziaJki do 2,0 m lub 
Jączenie ze sobą dwóch sąsiednich dziaJek w ”rzy-

padku realizacji zabudowy mieszkaniowej i usJug 
w formie wolnostojącego obiektu; 

2) do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci ”od 
warunkiem zapewnienia nowo wydzielonym dziaJ-
kom dostę”u do drogi ”ublicznej i sieci infrastruk-

tury technicznej; 

3) na wyznaczonym terenie lub wydzielonej 

dziaJce do”uszczalna jest realizacja: 

a) wyJącznie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami, 
c) wyJącznie obiektu usJugowego; 
4) linia zabudowy: 
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a) dla budynków mieszkalnych nalewy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak okre`lono na 
rysunku planu, 

b) dla budynków usJugowych lokalizowanych 
jako wolnostojące linię zabudowy ustala się jako 
nie”rzekraczalną w odlegJo`ci 8,0 m od krawędzi 
jezdni drogi KDD, 

c) dla budynków garawowych, garawowych/ 
gospodarczych nieprzekraczalną okre`loną tylną 
elewacją budynku mieszkalnego; do”uszcza się 
sytuowanie budynków ”rzy granicy dziaJki lub jako 
dobudowane `cianą do takiego budynku na dziaJce 
sąsiedniej; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki In 
do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 50% ”owierzchni dziaJki; 
6) na dziaJce do”uszcza się budowę jednego bu-

dynku towarzyszącego: gos”odarczo/garawowego, 
gos”odarczego lub garawowego; 

7) usJugi mogą być lokalizowane jako obiekty: 
a) wbudowane w budynek mieszkalny o po-

wierzchni do 35% jego ”owierzchni uwytkowej, 
b) przybudowane do budynku mieszkalnego, 

c) wolnostojące; 
8) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 3 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć - jedna kondygnacja nadziemna  

z ”oddaszem uwytkowym, 8,60 m,+ do 3%, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 10 -

14,0 m, ± do 10%, 
c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu ”oJaci dachowych, do”uszczalne do`wietle-

nia ”oddaszy oknami w `cianach szczytowych, 
oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 
nachylenia ”oJaci dachowych 38 - 45º, 

d) kalenica gJówna dachu usytuowana ”rosto-

padle do drogi KDD, 

e) dach ”okryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem dachówko”odobnym w kolorze odcieni 
czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usJugowy: 
a) wysoko`ć ｦ jedna kondygnacja z mowliwo-

`cią ”oddasza uwytkowego na cele mieszkalne lub 
biurowo - socjalne, 

b) dach jedno-, dwu- lub wielospadowy o sy-

metrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, 
c) w przypadku dobudowy do budynku miesz-

kalnego nalewy nawiązać do jego formy i materiaJu 
pokrycia dachu; 

3) budynki gos”odarcze, budynki garawowe: 
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja nadziemna do 

5,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno lub dwus”adowy, kąt nachylenia 
”oJaci dachowych 10 ｦ 25º; w budynkach dobu-

dowanych do budynku mieszkalnego formę dachu 

nalewy nawiązać do budynku mieszkalnego, ”okry-

ty dachówką ceramiczną lub materiaJem dachów-

kopodobnym, dopuszczalna blacha falista, w kolo-

rze dachu budynku mieszkalnego, 

c) wskazane sytuowanie garawy jako ”omiesz-

czeL wbudowanych w budynek mieszkalny. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 25%. 
 

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku ”la-

nu symbolem: 5MN, 6MN ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, ”rzydomowe urządzenia rekre-

acyjne, infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie, 
rozbudowie i nadbudowie dla uzyskania dodatko-

wej powierzchni mieszkalnej i polepszenia stan-

dardów zamieszkiwania; 
2) do”uszczalna budowa nowych budynków 

mieszkalnych, usJugowych i towarzyszących; 
3) ”odziaJ terenu jak okre`lono na rysunku ”la-

nu; do”uszczalny inny ”odziaJ ”od warunkiem 
zapewnienia dla nowo wydzielonych nieruchomo-

`ci dostę”u do drogi ”ublicznej i sieci infrastruktu-

ry technicznej; szeroko`ć frontu wydzielonej nieru-

chomo`ci nie mowe być mniejsza niw 18,0 m; 
4) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych istniejących ”rzy 
ich rozbudowie nalewy zachować linie zabudowy 
istniejącą jako obowiązującą, 

b) dla budynków mieszkalnych nowo realizo-

wanych zachować linię nie”rzekraczalną okre`loną 
na rysunku planu, 

c) dla budynków usJugowych wolnostojących 
linię zabudowy ustala się jako nie”rzekraczalną  
w odlegJo`ci 12,0 m od krawędzi jezdni drogi KŚG 
i 8,0 m od drogi KDD; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki In 
do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 50% ”owierzchni dziaJki; 
6) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 
a) obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny 

o ”owierzchni do 35% jego ”owierzchni uwytkowej, 
b) obiektu wolnostojącego, 
c) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego; 

7) dopuszczalne sytuowanie budynków towa-

rzyszących ”rzy granicy z dziaJką sąsiednią lub 
dobudowane `cianą do takiego budynku; 

8) w ”rzy”adku lokalizacji usJug: 
a) wjazd na drogę ”ubliczną wyJącznie KŚŚ, 
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b) za”ewnić w obrębie dziaJki nie mniej niw  
1 miejsce postojowe dla samochodów i 2 miejsca 
dla rowerów. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć do dwóch kondygnacji, w tym 
”oddasze uwytkowe; do 9,50 m + do 3%; do-

”uszcza się ”odniesienie ”oziomu ”arteru na wy-

soko`ć co najwywej 1,50 m ”owywej terenu, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 10 - 

16,5 m, + do 5%, 

c) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu ”oJaci dachowych, do”uszczalne do`wietle-

nia poddasza oknami w `cianach szczytowych, 
oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 
nachylenia ”oJaci dachowej 38 - 45º, 

d) kalenica gJówna dachu usytuowana równo-

legle do osi drogi KDG, 

e) ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
materiaJem dachówko”odobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usJugowy: 
a) wolnostojący - jednokondygnacyjny z da-

chem jedno-, dwu- lub wielospadowym o syme-

trycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, 
b) przybudowany w linii zabudowy budynku 

mieszkalnego; do”uszczalne cofnięcie o 2 - 3,50 m; 

forma dachu nawiązująca do budynku mieszkalnego; 
3) budynki towarzyszące: gos”odarcze, gara-

wowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja, wysoko`ć do 

3,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy o symetrycz-

nym ukJadzie ”oJaci, ”okryty dachówką, do”usz-

czalna blacha falista. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 25 %. 
 

§ 9. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”la-

nu symbolem: 7MN, 8MN ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, urządzenia rekreacyjne, infra-

struktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne  

i rzemie`lnicze. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie, 
rozbudowie i zmianie s”osobu uwytkowania w celu 
uzyskania powierzchni mieszkalnej lub na cele 

usJugowe; 

2) przy remontach, przebudowie i rozbudowie 

istniejących budynków mieszkalnych nalewy za-

chować istniejącą formę architektoniczną zabudo-

wy: wysoko`ć budynku, szeroko`ć elewacji fron-

towej; formę dachu, w tym kąt nachylenia ”oJaci 
dachowych; 

3) linia zabudowy: 

a) ”rzy rozbudowie budynków mieszkalnych 
usytuowanych w ciągu drogi KŚG nalewy zacho-

wać linie istniejącej zabudowy mieszkaniowej jako 
obowiązującą, 

b) dla nowych budynków linie zabudowy nalewy 
zachować jak okre`lono na rysunku; 

4) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 
do 0,40; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 35% ”owierzchni dziaJki; 
5) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 
a) obiektu wbudowanego w budynek mieszkalny 

o ”owierzchni do 35% jego ”owierzchni uwytkowej, 
b) budynku wolnostojącego na dziaJce, 
c) ”o”rzez ada”tację istniejących budynków 

gospodarczych i innych; 

6) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 1 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 2 miejsca dla rowerów; 
7) na terenie ”oJowonym w strefie ochrony sani-

tarnej cmentarza wyklucza się lokalizowanie bu-

dynku mieszkalnego i obiektu usJugowego związa-

nego ”rzechowywaniem i s”rzedawą artykuJów 
s”owywczych. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć jedna kondygnacja z ”oddaszem 
dla celów uwytkowych do 8,60 m ± do 5%,  

b) dach dwus”adowy o symetrycznym ukJadzie 
”oJaci dachowych o kącie nachylenia 38 - 45º 
do”uszczalne do`wietlenia ”oddaszy oknami w 

`cianach szczytowych, oknami ”oJaciowymi lub 
oknami w lukarnach, 

c) kalenica usytuowana równolegle do osi drogi 
KDG, 

d) ”okrycie dachu dachówką ceramiczną lub 
materiaJem dachówko”odobnym w odcieniach 
kolorów czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usJugowy: 
a) jedna kondygnacja nadziemna, dopuszczalne 

”oddasze uwytkowe na cele mieszkalne lub socjal-

no - biurowe, 

b) dach jedno-, dwuspadowy, dopuszczalny 

wielos”adowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci 
dachowych; 

3) budynek gospodarczy, budynek garawowy: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

b) usytuowanie budynku na dziaJce jako obiekt 
wolnostojący z mowliwo`cią lokalizacji ”rzy granicy 
dziaJki sąsiedniej lub jako ”rzybudowany do takie-
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go budynku na dziaJce sąsiedniej, wówczas nalewy 
wysoko`ć budynku i formę dachu nawiązać do 
tego budynku. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%. 

 

§ 10. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 9MN, 10MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, urządzenia rekreacyjne, infra-

struktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie, 
rozbudowie i zmianie s”osobu uwytkowania na 
przeznaczenie dopuszczalne; 

2) linia zabudowy ｦ dla budynków mieszkal-

nych istniejących nalewy zachować linie zabudowy 
istniejącą jako obowiązującą; dla nowych budyn-

ków zachować linię zabudowy nie”rzekraczalną  
w odlegJo`ci 10,0 m od krawędzi jezdni drogi 
KDG; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 
do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 35% ”owierzchni dziaJki; 
4) usJugi mogą być lokalizowane jako obiekty 

wbudowane w budynek mieszkalny o powierzchni 

do 35% jego ”owierzchni uwytkowej lub ”o”rzez 
ada”tację na ten cel budynków towarzyszących; 

5) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 1 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu prze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć - nalewy zachować istniejącą wy-

soko`ć budynków; do”uszczalna ada”tacja ”odda-

szy na cele uwytkowe, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku za-

chować jak w stanie istniejącym, 
c) dach zachować istniejącą formę dachu, do-

”uszczalne do`wietlenia ”oddaszy oknami ”oJa-

ciowymi; kąt nachylenia ”oJaci dachowej jak w 
stanie istniejącym do ±5º, 

d) kalenica dachu - zachować jak w stanie ist-

niejącym, 
e) dach ”okryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem dachówko”odobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynki gos”odarcze, budynki garawowe: 

a) do”uszcza się budowę budynków wolnosto-

jących lub jako dobudowane do takich budynków 
na dziaJce sąsiedniej, 

b) wysoko`ć do 3,60 m do kalenicy, dach jed-

no lub dwuspadowy pokryty materiaJem ”odob-

nym do dachu budynku mieszkalnego, 

c) ”rzy dobudowie do budynku istniejącego na-

lewy zachować jego wysoko`ć i formę dachu. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5 %. 
 

§11. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”la-

nu symbolem: 11MN, 12MN, ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, ”rzydomowe urządzenia rekre-

acyjne, infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie  
i rozbudowie, w tym w celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej oraz zmianie sposobu 

uwytkowania na ”rzeznaczenie do”uszczalne; 
2) ”rzy remoncie budynków mieszkalnych wybu-

dowanych ”rzed wojną nalewy zachować ich formę 
architektoniczną (linię zabudowy i formę dachu); 

3) dopuszczalna adaptacja, przebudowa i zmia-

na s”osobu uwytkowania istniejących budynków 
mieszkalnych i towarzyszących na cele usJugowe; 

4) na dziaJkach niezabudowanych wydzielonych 
geodezyjnie (istniejących)mowliwo`ć lokalizacji no-

wych budynków mieszkalnych, usJugowych i towa-

rzyszących; do”uszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci 
”od nową zabudowę ”od warunkiem za”ewnienia 
nowo wydzielonym dziaJkom dostę”u do drogi ”u-

blicznej i sieci infrastruktury technicznej; 

5) na dziaJkach ”oJowonych ”od linią wysokiego 
na”ięcia 110 KV i w jej orientacyjnej strefie 

ochronnej okre`lonej na rysunku ”lanu wyklucza 
się budowę budynków ”rzeznaczonych na staJy 
”obyt ludzi; do”uszcza się wyJącznie budowę bu-

dynków towarzyszących; 
6) linia zabudowy budynków jak okre`lono na 

rysunku ”lanu; odlegJo`ci od granic bocznych 
dziaJki zachować zgodnie z obowiązującymi wa-

runkami technicznymi; dla budynków gos”odar-

czych i garawy do”uszcza się mowliwo`ć budowy 
”rzy granicy dziaJki sąsiedniej, w tym jako dobu-

dowane `cianą do takich budynków; 
7) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 

do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 45% ”owierzchni dziaJki; 
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8) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w granicach dziaJki co najmniej 2 miejsca po-

stojowe dla samochodów i 4 dla rowerów. 
3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 

”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć jedna kondygnacja z ”oddaszem 
uwytkowym, do 8,60 m do kalenicy, 

b) dach dwuspadowy o symetrycznym nachy-

leniu ”oJaci dachowych, do”uszczalne wykusze, 
facjatki, do`wietlenia ”oddaszy oknami w `cia-

nach szczytowych, oknami ”oJaciowymi lub 
oknami w lukarnach, które nie mogą zajmować 
więcej niw 1/3 dJugo`ci ”oJaci dachowej, kryty 
dachówką ceramiczną lub materiaJem dachówko-

podobnym w kolorze odcieni czerwonych, 

c) kąt nachylenia ”oJaci dachowych 38 - 45º,  
d) kalenica gJówna budynku lokalizowanego 

”rzy drodze KŚG równolegJa do osi drogi,  
e) szeroko`ć elewacji frontowej budynku ｦ 10 - 

16,0 m; 

2) budynki usJugowe: 
a) obiekty jednokondygnacyjne z mowliwo`cią 

”oddasza uwytkowego, 
b) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, 
c) dopuszczalna lokalizacja jako obiektu wolno-

stojącego na dziaJce lub ”rzybudowanego do bu-

dynku mieszkalnego, 

d) w ”rzy”adku dobudowy nalewy dostosować 
formę dachu i materiaJ ”okrycia do budynku 
mieszkalnego; 

3) budynki gos”odarcze, garawowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówko”odobnym lub blachą 
falistą, w kolorze dachu budynku mieszkalnego, 

c) kąt nachylenia ”oJaci dachowych 10 - 25º. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20 %. 
 

§ 12. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 13 MN, 14MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, garawowe, miejsca ”ostojowe, maJa 
architektura, urządzenia rekreacji ”rzydomowej, 
infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne.  
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane jak okre-

`lono na rysunku ”lanu, do”uszcza się ”rzesunię-
cie linii bocznych dziaJki do 2,0 m lub Jączenie ze 
sobą dziaJek; 

2) linia zabudowy: 

a) dla budynków mieszkalnych nalewy zacho-

wać linie zabudowy obowiązującą jak okre`lono na 
rysunku planu, 

b) dla budynków garawowych, garawowych/ 
gos”odarczych nie”rzekraczalną okre`loną tylną 
elewacją budynku mieszkalnego; do”uszcza się 
sytuowanie budynków ”rzy granicy dziaJki lub jako 
dobudowane do takiego samego budynku na dziaJ-
ce sąsiedniej; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy dziaJki In 
do 0,35; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 60% ”owierzchni dziaJki; 
4) na dziaJce do”uszcza się budowę jednego bu-

dynku towarzyszącego: gos”odarczo/garawowego, 
gos”odarczego lub garawowego; 

5) usJugi mogą być lokalizowane jako obiekty 

wbudowane w budynek mieszkalny o powierzchni 

do 35% jego ”owierzchni uwytkowej; w ”rzy”adku 
”owiększenia dziaJki lub ”oJączenia do”uszcza się 
usJugi w formie obiektu dobudowanego do budyn-

ku mieszkalnego lub wolnostojącego; 
6) w przy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 2 miejsce ”osto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć budynku jedna kondygnacja nad-

ziemna z ”oddaszem dla celów uwytkowych do 
8,60 m, do kalenicy, 

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o sy-

metrycznym nachyleniu ”oJaci dachowych, do-

”uszczalne do`wietlenia ”oddaszy oknami w `cia-

nach szczytowych, oknami ”oJaciowymi lub 

oknami w lukarnach, kąt nachylenia ”oJaci dacho-

wych 35 - 45º, 
c) kalenica gJówna dachu usytuowana równo-

legle do frontu dziaJki, 
d) ”okrycie dachówką ceramiczną lub materia-

Jem dachówko”odobnym w kolorze odcieni czer-

wonych, ceglastych. 

2) budynek usJugowy: 
a) wolnostojący ｦ jednokondygnacyjny z dopusz-

czeniem ”oddasza na cele uwytkowe (mieszkalne, 
biurowo ｦ socjalne), dach dwu- lub wielospadowy  

o symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych, 
b) przybudowany do budynku mieszkalnego  

o wysoko`ci nie”rzekraczającej wysoko`ci budyn-

ku mieszkalnego, forma dachu, materiaJ i kolor 
pokrycia jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gos”odarcze, budynki garawowe: 
a) wolnostojące usytuowane w drugiej linii za-

budowy, wysoko`ć do 3,60 m w kalenicy, 
b) wskazane sytuowane jako pomieszczenia 

wbudowane w budynek mieszkalny, 

c) do”uszcza się dobudowę budynku towarzy-

szącego do budynku mieszkalnego w jego linii zabu-

dowy lub cofniętego w stosunku do linii zabudowy  
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o 2 - 2,50 m; do”uszcza się lokalizację budynku 
garawowego wysuniętego względem budynku miesz-
kalnego do drogi o 2 ｦ 2,50 m pod warunkiem za-

chowania linii zabudowy okre`lonej na rysunku ”lanu 
i tworzącego jedno`ć wizualną ”od względem kolo-

ru, kompozycji i detalu elewacji, 

d) dach jedno- lub dwus”adowy, kąt nachylenia 

”oJaci dachowych 10 ｦ 25º; ”okryty dachówką 
lub materiaJem dachówko”odobnym, do”uszczalna 
blacha falista, w kolorze dachu budynku mieszkal-

nego. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 25%. 

 

§ 13. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 15MN, 16MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

spodarcze, garawowe, miejsca ”ostojowe, maJa 
architektura, urządzenia rekreacji ”rzydomowej, 
infrastruktura techniczna);  

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne. 
2. źasady ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie w tym w celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej; 

2) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków towarzyszących na cele usJugowe; 
3) na terenach niezabudowanych i na dziaJkach 

gdzie obowiązujące warunki techniczne na to ”o-

zwalają do”uszczalna lokalizacja nowych budyn-

ków mieszkalnych, usJugowych i towarzyszących; 
4) linia zabudowy:  

a) obowiązująca ”rzy remontach i rozbudowie 
istniejącej zabudowy, 

b) dla nowej zabudowy jak okre`lono na rysun-

ku planu; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu 
In- do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 40% ”owierzchni dziaJki; 
6) usJugi bytowe mogą być lokalizowane jako 

obiekty: 

a) wbudowane w budynek mieszkalny do 35% 

jego ”owierzchni uwytkowej, 
b) jako obiekty wolnostojące ”od warunkiem 

zachowania wskaunika intensywno`ci zabudowy 
dziaJki; 

7) do”uszcza się lokalizacje budynków gos”o-

darczych i garawy ”rzy granicy dziaJki sąsiedniej 
lub jako obiekt dobudowany do takiego budynku; 

8) w przypadku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 2 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 

3. Ustalenia dla nowych budynków w zakresie 
”arametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz Jadu ”rzestrzennego oraz zagos”odarowa-

nia terenu: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć budynku do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym ”oddasze dla celów uwytko-

wych, do kalenicy 8,60 m, 

b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku: ”rzy 
rozbudowie budynków istniejących nalewy zachować 
jak w stanie istniejącym z dopuszczeniem do + 20%, 

dla nowych budynków mieszkalnych 10 - 16 m,+ do 

5%; dla budynków z ”rzybudowanym garawem w 
jednej linii zabudowy do 18 m, + do 5%, 

c) dach budynku dwuspadowy o symetrycznym 

ukJadzie ”oJaci dachowych, do”uszczalne do`wie-

tlenia poddaszy oknami w `cianach szczytowych, 
oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 
nachylenia ”oJaci dachowych 38 - 45º, 

d) kalenica gJówna dachu - równolegle do fron-

tu dziaJki, 
e) dach ”okryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem dachówko”odobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynki usJugowe:  
a) wolnostojące ｦ jednokondygnacyjne do wy-

soko`ci w kalenicy 5,60 m; dachy jedno-, dwu-

spadowe, dopuszczalne wielospadowe o syme-

trycznym nachyleniu ”oJaci dachowych, 
b) przybudowane do budynku mieszkalnego  

o wysoko`ci nie wywszej niw budynek mieszkalny  
o formie dachu i materiale pokrycia jak budynek 

mieszkalny; 

3) budynki gos”odarcze, budynki garawowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna, do 

3,60 m do kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10 %. 

 

§ 14. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 17MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, budynki garawowe, miejsca ”ostojowe, 
maJa architektura, urządzenia rekreacyjne, infra-

struktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie, 
rozbudowie oraz zmianie s”osobu uwytkowania na 
przeznaczenie dopuszczalne; 

2) linia zabudowy ｦ przy przebudowie i rozbu-

dowie nalewy zachować linię zabudowy istniejącą; 
dla nowych budynków zachować linię zabudowy 
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nie”rzekraczalną 6,0 m od krawędzi jezdni drogi 
wewnętrznej; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 
do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna ｦ mi-

nimum 35% powierzchni dziaJki; 
4) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 
a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 35% 

jego ”owierzchni uwytkowej, 
b) ”o”rzez ada”tację na ten cel istniejącej za-

budowy towarzyszącej, 
c) wolnostojącego budynku na dziaJce; 
5) wjazd na teren drogi publicznej KDG ustala 

się wyJącznie jak w stanie istniejącym za ”o`red-

nictwem drogi wewnętrznej; 
6) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki nie mniej niw 2 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 4 miejsca dla rowerów. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć - nalewy zachować istniejącą wy-

soko`ć budynków; do”uszczalna ada”tacja ”odda-

szy na cele uwytkowe, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku za-

chować jak w stanie istniejącym, 
c) dach zachować istniejąca formę dachu, do-

”uszczalne do`wietlenia ”oddaszy oknami ”oJa-

ciowymi; kąt nachylenia ”oJaci dachowej jak w 
stanie istniejącym, 

d) kalenica dachu - zachować jak w stanie ist-

niejącym, 
e) dach ”okryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem dachówkopodobnym w kolorze odcieni 

czerwonych, ceglastych; 

2) budynek usJugowy: 
a) wysoko`ć ｦ jedna kondygnacja nadziemna, 

dopuszczalny z poddaszem na cele mieszkalne lub 

socjalno - biurowe, 

b) dach jedno-, dwu lub wielospadowy o syme-

trycznym ukJadzie ”oJaci dachowych; 
3) budynek gos”odarczy, budynek garawowy: 
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja do 3,60 m do 

kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty mate-

riaJem ”odobnym do dachu budynku mieszkalnego, 
dopuszczalna blacha falista, 

c) ”rzy dobudowie do budynku istniejącego na-

lewy zachować jego wysoko`ć i formę dachu. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5 %. 
 

§ 15. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 18MN ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej; 

2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki go-

s”odarcze, garawowe, miejsca ”ostojowe, maJa 
architektura, urządzenia rekreacji przydomowej, 

infrastruktura techniczna); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, agroturystyka. 
2. źasady ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
rozbudowie w tym w celu uzyskania dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej lub dostosowania do 

”rowadzenia dziaJalno`ci agroturystycznej; 
2) dopuszczalna adaptacja i przebudowa bu-

dynków towarzyszących na cele usJugowe; 
3) linia zabudowy: 

a) obowiązująca ”rzy remontach i rozbudowie 

istniejącej zabudowy, 
b) dla nowej zabudowy nieprzekraczalna ｦ 

6,0 m od krawędzi jezdni; 
4) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu 

In- do 0,45; powierzchnia biologicznie czynna 

minimum 35% ”owierzchni dziaJki, ”rzy lokalizacji 
usJug agroturystycznych powierzchnia biologicznie 

czynna co najmniej 45%; 

5) usJugi bytowe mogą być lokalizowane jako 
obiekty wbudowane w budynek mieszkalny do 

35% jego ”owierzchni uwytkowej; do”uszczalne 
jako obiekty wolnostojące ”od warunkiem zacho-

wania wskaunika intensywno`ci zabudowy dziaJki; 
6) usJugi agroturystyczne mogą być lokalizo-

wane ”o”rzez ada”tację istniejącej zabudowy,  
w tym budynków gos”odarczych; 

7) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie terenu nie mniej niw 4 miejsca ”osto-

jowe dla samochodów i 6 miejsca dla rowerów; 
8) sytuowanie budynków na dziaJce wyJącznie 

zgodnie z obowiązującymi warunkami techniczny-

mi; nie do”uszcza się lokalizowania budynków 
”rzy granicy z dziaJką stanowiącą grunt le`ny. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego oraz zagospodarowania terenu: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć budynku do 2 kondygnacji nadziem-

nych w tym ”oddasze dla celów uwytkowych, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku: ”rzy 

rozbudowie budynków istniejących nalewy zacho-

wać jak w stanie istniejącym z do”uszczeniem do 
+ 20%, dla nowych budynków mieszkalnych 10 -
16 m, + do 5%,  

c) dach budynku dwuspadowy o symetrycznym 

ukJadzie ”oJaci dachowych, do”uszczalne do`wie-

tlenia ”oddaszy oknami w `cianach szczytowych, 

oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukarnach, kąt 
nachylenia ”oJaci dachowych 38 - 45º, 

d) kalenica gJówna dachu - równolegle do fron-

tu dziaJki, 
e) dach ”okryty dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem dachówko”odobnym w kolorze odcieni 
czerwonych, ceglastych; 
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2) budynki gos”odarcze, budynki garawowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna, do 

3,60 m do kalenicy,  

b) dach nawiązujący formą i materiaJem ”okry-

cia do dachu budynku mieszkalnego, 

3) budynki usJugowe: w ”rzy”adku ada”tacji i 
rozbudowy budynków gos”odarczych na cele 
usJugowe i nowe obiekty ｦ do wysoko`ci w kale-

nicy 5,60 m, dachy jedno-, dwuspadowe, dopusz-

czalne wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

”oJaci dachowych. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10 %. 

 

RozdziaJ 2 

źabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usJugi 
 

§16. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”la-

nu symbolem: 1MN,U, 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, 

5MN,U, 6MN,U ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usJug; 
2) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące zabudowie mieszkaniowej i usJugom (bu-

dynki gos”odarcze, garawowe, miejsca ”ostojowe 
dla samochodów, maJa architektura, urządzenia 
rekreacji przydomowej, infrastruktura techniczna). 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
wewnętrznej ”omieszczeL mieszkalnych i innych, 
rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele uwytkowe; 
2) dopuszczalna ”rzebudowa budynków miesz-

kalnych i towarzyszących na cele usJugowe; 
3) na dziaJkach niezabudowanych do”uszcza 

się lokalizację: 
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
b) budynków mieszkalnych z usJugami, 
c) wyJącznie budynków usJugowych; 
4) dopuszcza się ”odziaJ nieruchomo`ci i wydzie-

lenie nowych dziaJek ”od zabudowę ”od warunkiem 
za”ewnienia dostę”u do drogi ”ublicznej, ”odsta-

wowej sieci infrastruktury technicznej i dogodnego 

zagos”odarowania dziaJek ”ozostaJych; wydzielona 
nowa dziaJka ”od zabudowę nie mowe być mniejsza 
niw 600 m²; 

5) ”rzy kawdym budynku mieszkalnym do”usz-

cza się lokalizację jednego budynku towarzyszące-

go ｦ gos”odarczego lub garawu lub gos”odarczo ｦ 

garawowego; 
6) na dziaJkach ”oJowonych ”od linią wysokiego 

na”ięcia 110 KV i w jej orientacyjnej strefie 

ochronnej okre`lonej na rysunku ”lanu wyklucza 
się budowę budynków ”rzeznaczonych na staJy 
”obyt ludzi; do”uszcza się wyJącznie budowę bu-

dynków towarzyszących; 
7) usJugi mogą być lokalizowane: 

a) w parterze budynku mieszkalnego,  

b) jako obiekt przybudowany do budynku 

mieszkalnego, 

c) jako obiekt wolnostojący na dziaJce; 
8) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 30% ”owierzchni dziaJki; 
9) linie zabudowy: 

a) dla istniejącej zabudowy przy jej przebudo-

wie i rozbudowie zachować linie zabudowy istnie-

jącą jako obowiązującą, 
b) dla nowych budynków zachować linię zabu-

dowy jak okre`lono na rysunku ”lanu; 
10) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za-

”ewnić w obrębie dziaJki miejsca ”ostojowe dla 

klientów w ilo`ci nie mniejszej niw 2 dla samocho-

dów i 6 dla rowerów. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć do dwóch kondygnacji nadziem-

nych w tym poddasze uwytkowe, od ”oziomu te-

renu do 9,60 m; do”uszcza się ”odniesienie ”o-

ziomu ”arteru na wysoko`ć co najwywej 1,50 m 
”owywej terenu,  

b) dach w istniejących budynkach zachowanie 
istniejącej formy dachów z mowliwo`cią ”rzebu-

dowy dla uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, dla nowych dwuspadowe z dopusz-

czeniem do`wietlenia ”oddaszy oknami w `cia-

nach szczytowych oknami ”oJaciowymi lub okna-

mi w lukarnach, które nie mogą zajmować więcej 
niw 1/3 dJugo`ci ”oJaci dachowej, 

c) kąt nachylenia ”oJaci dla dachu dwus”ado-

wego 38 - 45º,  
d) dach kryty dachówką ceramiczną, materia-

Jem dachówko”odobnym, w kolorze odcieni czer-

wonych,  

e) kalenica gJówna usytuowana równolegle do 
frontu dziaJki; 

2) budynek usJugowy: 
a) wolnostojący - jedna kondygnacja nadziemna 

z mowliwo`cią ”rzeznaczenia poddasza na cele 

uwytkowe: mieszkalne lub administracyjno ｦ biu-

rowo ｦ socjalne; dach dwuspadowy; dopuszczalny 

wielos”adowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci, 
b) dobudowany do budynku mieszkalnego ｦ  

o wysoko`ci nie”rzekraczającej wysoko`ci budynku 

mieszkalnego, forma, materiaJ i kolor ”okrycia dachu 
jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gos”odarcze, garawowe: 
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja do 5,60 m, 

do kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówko”odobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 
usJugowy, 
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c) w nowych budynkach mieszkalnych wska-

zane sytuowanie garawu jako ”omieszczenia wbu-

dowanego lub przybudowanego do niego pod wa-

runkiem zachowania linii zabudowy budynku 

mieszkalnego i tworzącego nim jedno`ć wizualną 
”od względem koloru, kompozycji i detali elewacji. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%. 

 

§ 17. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 7MN,U, 8MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usJug; 
2) uzu”eJniające - garawe, budynki gos”odarcze, 

maJa architektura, zieleL towarzysząca urządzenia 
i obiekty towarzyszące i infrastruktury technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
wewnętrznej ”omieszczeL mieszkalnych i innych, 
rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele uwytkowe; 
2) do”uszczalna ada”tacja budynków mieszkal-

nych i towarzyszących na cele usJugowe; 
3) na dziaJkach niezabudowanych do”uszcza 

się lokalizację: 
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
b) budynków mieszkalnych z usJugami, 
c) wyJącznie budynków usJugowych; 
4) ”rzy kawdym budynku mieszkalnym dopusz-

cza się lokalizację jednego budynku towarzyszące-

go ｦ gos”odarczego lub garawu lub gos”odarczo ｦ 

garawowego; 
5) usJugi mogą być lokalizowane: 
a) w parterze budynku mieszkalnego,  

b) jako obiekty przybudowane do budynku 

mieszkalnego, 

c) jako obiekty wolnostojące na dziaJce; 
6) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 30% ”owierzchni dziaJki; 
7) linia zabudowy: 

a) dla istniejącej zabudowy ”rzy jej ”rzebudowie  
i rozbudowie zachować linię zabudowy istniejącą, 

b) dla nowych budynków jak okre`lono na ry-

sunku planu; 

8) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki miejsca ”ostojowe dla klien-

tów w ilo`ci nie mniejszej niw 2 dla samochodów  
i 6 dla rowerów, które mowna lokalizować między 
linią rozgraniczającą a linią zabudowy. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć dwie kondygnacje nadziemne w tym 
”oddasze uwytkowe, od ”oziomu terenu do 9,60 m; 

dopuszcza się ”odniesienie ”oziomu ”arteru na wy-

soko`ć co najwywej 1,50 m ”owywej terenu, 
b) dach w istniejących budynkach zachowanie 

istniejącej formy dachów z mowliwo`cią ”rzebu-

dowy dla uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, dla nowych dwuspadowy z dopusz-

czeniem do`wietlenia ”oddaszy oknami w `cia-

nach szczytowych oknami ”oJaciowymi lub okna-

mi w lukarnach, które nie mogą zajmować więcej 
niw 1/3 dJugo`ci ”oJaci dachowej, 

c) kąt nachylenia ”oJaci 38 - 45º, 
d) dach kryty dachówką ceramiczną, materia-

Jem dachówkopodobnym, w kolorze odcieni czer-

wonych; 

2) budynek usJugowy: 
a) wolnostojący - jedna kondygnacja nadziemna 

z mowliwo`cią ”rzeznaczenia ”oddasza na cele 
uwytkowe: mieszkalne lub administracyjno ｦ biu-

rowo ｦ socjalne; dach dwuspadowy; dopuszczalny 

wielospadowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci, 
b) przybudowany do budynku mieszkalnego ｦ  

o wysoko`ci nie”rzekraczającej wysoko`ci budyn-

ku mieszkalnego, forma, materiaJ i kolor ”okrycia 
jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gos”odarcze, garawowe: 
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja do 5,60 m, 

do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 
usJugowy, 

c) w nowych budynkach mieszkalnych wska-

zane sytuowanie garawu jako ”omieszczenia wbu-

dowanego lub przybudowanego do niego pod wa-

runkiem zachowania linii zabudowy budynku 

mieszkalnego i tworzącego nim jedno`ć wizualną 
”od względem koloru, kom”ozycji i detali elewacji. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 15%. 

 

§ 18. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 9MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usJug; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towarzy-

szące (garawe, budynki gos”odarcze, maJa archi-

tektura, ”rzydomowe urządzenia s”ortu i rekreacji) 
zieleL towarzysząca urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ”odziaJ terenu zgodnie z rysunkiem ”lanu; do-

puszczalne przesunięcie ”ro”onowanych linii ”odzia-

Ju lub Jączenie ze sobą dziaJek je`li ”otrzeba wynika  
z planowanego zagospodarowania; dopuszczalny 

inny ”odziaJ terenu na dziaJki wraz z wydzieleniem 
dróg wewnętrznych wynikający z zagos”odarowania 
planowanych zamierzeL inwestycyjnych; 
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2) na wydzielonej dziaJce do”uszczalna jest re-

alizacja: 

a) zabudowy mieszkaniowej z usJugami, 
b) wyJącznie zabudowy usJugowej; 
3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna w odle-

gJo`ci 6,0 m od krawędzi jezdni drogi KŚŚ; 
4) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 

a) obiektu wolnostojącego na dziaJce, 
b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego, 

c) w ”arterze budynku mieszkalnego z czę`cią 
mieszkalną na ”iętrze; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 
do 0,60; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 25% ”owierzchni dziaJki; 
6) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki miejsca ”ostojowe dla klien-

tów w ilo`ci nie mniejszej niw 2 dla samochodów  
i 4 dla rowerów. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć do dwóch kondygnacji nadziem-

nych, ”oddasze uwytkowe, od ”oziomu terenu do 

11,0 m; do”uszcza się ”odniesienie ”oziomu ”arteru 
na wysoko`ć co najwywej 1,50 m ”owywej terenu, 

b) dach dwus”adowy, o symetrycznym ukJa-

dzie ”oJaci dachowych, z do”uszczeniem do`wie-

tlenia ”oddasza oknami w `cianach szczytowych 
oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukarnach, do-

”uszczalny wielos”adowy o symetrycznym ukJa-

dzie ”oJaci dachowych, 
c) kąt nachylenia ”oJaci dachowych 36 - 45º; 
2) budynek usJugowy: 
a) wolnostojący - wysoko`ć jedna kondygnacja 

nadziemna z mowliwo`cią ”rzeznaczenia ”oddasza na 
cele uwytkowe: mieszkalne lub administracyjno ｦ 

biurowo ｦ socjalne; dach dwuspadowy; dopuszczal-

ny wielospadowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci, 
b) dobudowany do budynku mieszkalnego lub 

”oJączenie budynku mieszkalnego i budynku usJu-

gowego Jącznikiem o wysoko`ci nie”rzekraczającej 
budynku mieszkalnego; forma dachu, materiaJ  
i kolor pokrycia jak budynku mieszkalnego; 

3) budynki gospodarcze, garawowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja do 5,60 m, do 

kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówko”odobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 
usJugowy, 

c) wskazane sytuowanie garawu na samochód 
osobowy jako pomieszczenia wbudowanego lub 

przybudowanego do budynku mieszkalnego. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20%. 
 

§ 19. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 10 MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usJug; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towarzy-

szące (garawe, budynki gos”odarcze, maJa archi-

tektura, ”rzydomowe urządzenia s”ortu i rekreacji) 
zieleL towarzysząca urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej; 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne, 
rzemie`lnicze. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
wewnętrznej ”omieszczeL mieszkalnych i innych, 
rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele uwytkowe; 
2) wskazana sukcesywna przebudowa i zmiana 

s”osobu uwytkowania budynków mieszkalnych i 
towarzyszących na cele usJugowe; 

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna w odle-

gJo`ci 8,0 m od krawędzi jezdni drogi KŚG; 
4) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 
a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 35% 

jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci ”arteru,  
b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego, 

c) obiektu wolnostojącego na dziaJce, 
5) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 

do 0,60; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 20% ”owierzchni dziaJki; 
6) w ”rzy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki miejsca ”ostojowe dla klien-

tów w ilo`ci nie mniejszej niw 2 dla samochodów  
i 4 dla rowerów, które mowna lokalizować między 
linią rozgraniczającą a linią zabudowy; 

7) ”rzy sytuowaniu nowych budynków nalewy 
zachować odlegJo`ć od cieku wodnego odlegJo`ć 
nie mniejszą niw 3,0 m. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć jak w stanie istniejącym; ”rzy 
”rzebudowie do”uszczalne zwiększenie wysoko`ci 
w celu uzyskania ”oddasza uwytkowego, 

b) dach ｦ dopuszczalna przebudowa na cele 

mieszkalne lub biurowe, do`wietlenie ”oddasza 
oknami w `cianach szczytowych oknami ”oJacio-

wymi lub oknami w lukarnach; 

2) budynek usJugowy: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna  

z mowliwo`cią ”rzeznaczenia ”oddasza na cele uwyt-

kowe: mieszkalne lub administracyjno ｦ biurowo - 

socjalne, 

b) dach dwuspadowy; dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci; 
3) budynki gos”odarcze, garawowe: 
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a) wysoko`ć jedna kondygnacja do 5,60 m, do 

kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówko”odobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 
usJugowy. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%. 
 

§ 20. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 11 MN,U ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej i usJug; 
2) uzu”eJniające - urządzenia i obiekty towarzy-

szące (garawe, budynki gos”odarcze, maJa archi-

tektura, ”rzydomowe urządzenia s”ortu i rekreacji) 
zieleL towarzysząca urządzenia i obiekty infra-

struktury technicznej; 

3) do”uszczalne usJugi bytowe, komercyjne, 
rzemie`lnicze, agroturystyka. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, przebudowie 

wewnętrznej ”omieszczeL mieszkalnych i innych, 
rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele uwytkowe; 
2) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna w odle-

gJo`ci 8,0 m od krawędzi jezdni drogi KŚG;  
3) usJugi mogą być lokalizowane w formie: 
a) wbudowanej w budynek mieszkalny do 35% 

jego ”owierzchni uwytkowej lub na caJo`ci ”arteru,  
b) obiektu wolnostojącego na dziaJce; 
4) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 

do 0,55; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 25% ”owierzchni dziaJki; 
5) w przy”adku lokalizacji usJug nalewy za”ew-

nić w obrębie dziaJki miejsca ”ostojowe dla klien-

tów w ilo`ci nie mniejszej niw 2 dla samochodów  
i 4 dla rowerów, które mowna lokalizować między 
linią rozgraniczającą a linią zabudowy; 

6) dojazd na teren: 

a) do zabudowy istniejącej ｦ jak w stanie ist-

niejącym, 
b) do nowych budynków ｦ wyJącznie z drogi 

KDD. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć nalewy zachować jak w stanie ist-

niejącym; ”rzy ”rzebudowie do”uszczalne zwięk-

szenie wysoko`ci w celu uzyskania ”oddasza 
uwytkowego, 

b) dach ｦ wskazane zachowanie istniejącej 
formy dachu; dopuszczalna przebudowa na cele 

mieszkalne lub biurowe i do`wietlenie ”oddasza 
oknami ”oJaciowymi lub oknami w lukarnach; 

2) budynek usJugowy: 

a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna  
z mowliwo`cią ”rzeznaczenia ”oddasza na cele 
uwytkowe: mieszkalne lub administracyjno ｦ biu-

rowo - socjalne, 

b) dach dwuspadowy; dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci; 
3) budynki gos”odarcze, garawowe: 
a) wysoko`ć jedna kondygnacja do 5,60 m, do 

kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówko”odobnym lub bla-

chą falistą w kolorze jak budynek mieszkalny lub 
usJugowy. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%. 

 

RozdziaJ 3 

Zabudowa zagrodowa 

 

§ 21. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 1RM, 2 RM, 3RM, 4RM - ustala 

się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy zagrodowej; 

2) uzu”eJniające - budynki gospodarcze, w tym 

inwentarskie, garawe, wiaty, maJa architektura, 
zieleL, urządzenia i obiekty towarzyszące i infra-

struktury technicznej; 

3) do”uszczalne usJugi, w tym agroturystyczne 

i dla obsJugi rolnictwa. 
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa i towa-

rzysząca mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie 
wewnętrznej ”omieszczeL mieszkalnych i innych, 
rozbudowie, dopuszczalna przebudowa poddaszy 

na cele uwytkowe; 
2) na terenie dopuszczalna obsada mieszana do 

60 DJP; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy terenu In 
do 0,65; powierzchnia biologicznie czynna mini-

mum 15% ”owierzchni dziaJki; w ”rzy”adku 
w”rowadzenia funkcji usJug agroturystycznych 
minimum 25%; 

4) linia zabudowy: 

a) dla budynków istniejących ”rzy ich ”rzebu-

dowie i rozbudowie nalewy zachować obowiązują-
cą linie zabudowy, 

b) dla nowych budynków nalewy zachować linię 
zabudowy nie”rzekraczalną w odlegJo`ci 8,0 m od 

drogi KDG i 6,0 m od drogi KDD. 

3. Ustalenia w zakresie parametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) budynek mieszkalny: 

a) wysoko`ć jedna kondygnacja nadziemna  
w tym ”oddasze uwytkowe, max. 9,0 m; na tere-

nie 1RM ze względu na ”oJowenie w sąsiedztwie 
stawów i wysoki ”oziom wód gruntowych nowe 

budynki nalewy realizować bez ”od”iwniczenia, 
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b) dach ｦ w istniejących budynkach zachowa-

nie istniejącej formy dachów z mowliwo`cią ”rze-

budowy dla uzyskania dodatkowej powierzchni 

mieszkalnej, dla nowych dwuspadowe z dopusz-

czeniem do`wietlenia ”oddaszy oknami w `cia-

nach szczytowych, oknami ”oJaciowymi lub 
oknami w lukarnach, które nie mogą zajmować 
więcej niw 1/3 dJugo`ci ”oJaci dachowej, 

c) kąt nachylenia ”oJaci dla dachu dwus”ado-

wego 38 - 45º,  
d) dach kryty dachówką ceramiczną, materia-

Jem dachówko”odobnym, w kolorze odcieni czer-

wonych,  

e) kalenica gJówna usytuowana równolegle do 
frontu dziaJki; 

2) budynki gos”odarcze, inwentarskie, garawowe: 
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja do 5,60 m, 

do kalenicy,  

b) dach jedno- lub dwuspadowy, pokryty da-

chówką, materiaJem dachówkopodobnym lub bla-

chą falistą, 
c) wskazane sytuowanie garawu na samochody 

osobowe jako pomieszczenia wbudowanego  

w budynek mieszkalny lub przybudowanego do 

niego pod warunkiem zachowania linii zabudowy 

budynku mieszkalnego i tworzącego z nim jedno`ć 
wizualną ”od względem koloru, kom”ozycji i deta-

lu elewacji, 

d) nowe budynki inwentarskie nalewy sytuować 
w maksymalnym oddaleniu od budynków miesz-

kalnych na za”leczu dziaJki, 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5%. 
 

RozdziaJ 4 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem:1 MWn, ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej o niskiej intensywno`ci zabudowy; 
2) dopuszczalne ｦ zabudowa szeregowa, usJugi 

bytowe i komercyjne; 

3) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki gara-

wowe, miejsca ”ostojowe dla samochodów i rowe-

rów, maJa architektura, urządzenia rekreacji przy-

domowej, w tym ”lac zabaw dla dzieci, urządzenia 
infrastruktury technicznej). 

2. źasady ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie, rozbudowie, odbudowie, uzu-

”eJnianiu o obiekty i urządzenia towarzyszące; 
2) linia zabudowy - nalewy zachować nie”rze-

kraczalną linię zabudowy w odlegJo`ci 8,0 m od 
krawędzi jezdni drogi KŚG; 

3) na 1 mieszkanie nalewy ”rzewidzieć nie wię-
cej niw 1 budynek garawu lub budynek gos”odarczo 
garawowy o ”owierzchni do 45 m²; 

4) intensywno`ć zabudowy terenu In do 0,70; 
powierzchnia biologicznie czynna ｦ minimum 20% 

”owierzchni dziaJki; 
5) do”uszcza się ”odziaJ terenu w celu wydzie-

lenia nieruchomo`ci dla lokalizacji budynków 
mieszkalnych w formie szeregowej i odrębnej drogi 
dojazdowej wewnętrznej; 

6) dojazd na teren ｦ z drogi oznaczonej jako 

KDD; 

7) w zagos”odarowaniu terenu nalewy wydzielić 
miejsce zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe 

dla samochodów i rowerów, które mogą być loka-

lizowane ”omiędzy linią rozgraniczającą a linią 
zabudowy. 

3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny wielorodzinny - przy 

przebudowie, rozbudowie i zmianie konstrukcji 

dachu nalewy zachować: 
a) wysoko`ć budynku ｦ do trzech kondygnacji 

nadziemnych z ”oddaszem dla celów uwytkowych, 
b) dach - zachować formę istniejącą; do”uszcza 

się ”rzebudowę w celu uzyskania ”oddasza uwytko-

wego na cele mieszkalne lub biurowo - socjalne,  

c) kalenica dachu - usytuowana równolegle do 
drogi KDG, 

d) pokrycie dachu ｦ jak w stanie istniejącym, 
”rzy ”rzebudowie dachu z ”oddaszem uwytkowym 
wskazane ”okrycie dachówką ceramiczną lub ma-

teriaJem dachówko”odobnym; 
2) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabu-

dowie szeregowej: 

a) parterowe z poddaszem uwytkowym, 
b) dach - o symetrycznym ukJadzie ”oJaci da-

chowych z dopuszczeniem wykuszy, okien do-

`wietlających ”oddasze, ”okrycie dachówką lub 
materiaJem dachówko”odobnym, 

c) caJo`ć segmentu budynku nalewy zrealizować 
w jednorodnej formie architektonicznej i materia-

Jowej; 
3) usJugi: do”uszcza się w formie: 
a) wbudowanej w parterze budynku wieloro-

dzinnego, 

b) obiektu przybudowanego do budynku miesz-

kalnego,  

c) w formie obiektu wolnostojącego jednokon-

dygnacyjnego z do”uszczeniem ”oddasza uwytko-

wego z dachem dwu- lub wielospadowym o syme-

trycznym ukJadzie ”oJaci dachowych; 
4) budynki garawowe:  
a) wysoko`ć - jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m do kalenicy, 

b) dach jedno- lub dwus”adowy, kąt nachylenia 
8 ｦ 20º, ”okryty dachówką, materiaJem dachówko 
ｦ podobnym, dopuszczalna blacha falista, 
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c) wskazana budowa budynków garawowych  
w formie zes”oJu o jednakowej wysoko`ci, geo-

metrii dachu i bram wjazdowych, materiaJu ”okry-

cia; szeroko`ć frontu zes”oJu budynków do 
18,0 m: do”uszcza się usytuowanie budynków 
`cianą ”rzy granicy dziaJki sąsiedniej, 

d) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej 

garawe nalewy sytuować w formie ”omieszczenia 
wbudowanego w segment mieszkalny. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5 %. 

 

§ 23. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 2MWn, 3MWn ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej o niskiej intensywno`ci zabudowy; 
2) uzu”eJniające ｦ obiekty i urządzenia towa-

rzyszące zabudowie mieszkaniowej (budynki gara-

wowe, miejsca ”ostojowe dla samochodów i rowe-

rów, maJa architektura, urządzenia rekreacji ”rzy-

domowej, w tym ”lac zabaw dla dzieci, urządzenia 
infrastruktury technicznej); 

3) do”uszczalne usJugi bytowe. 
2. źasady ksztaJtowania zabudowy i Jadu ”rze-

strzennego: 

1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, ”rzebudowie wewnętrznej, rozbudowie, od-

budowie, uzu”eJnianiu o obiekty i urządzenia to-

warzyszące; 
2) linia zabudowy - nalewy zachować jako obo-

wiązującą istniejącą linię zabudowy budynków 
istniejących; 

3) na 1 mieszkanie nalewy ”rzewidzieć nie wię-
cej niw 1 budynek garawu lub budynek gos”odarczo 
garawowy o ”owierzchni do 45 m²; 

4) usJugi ｦ do”uszcza się jedynie w formie 
wbudowanej w budynek mieszkalny i obejmować 
”owinny gJownie usJugi `wiadczone w wykony-

waniu wolnych zawodów; 
5) intensywno`ć zabudowy terenu In do 0,55 ; 

powierzchnia biologicznie czynna ｦ minimum 35% 

”owierzchni dziaJki, w tym ”lac zabaw dla dzieci. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy Jadu ”rzestrzennego: 
1) budynek mieszkalny: 

a) przy rozbudowie i przebudowie budynku na-

lewy zachować kom”ozycję i detale elewacji fron-

towej budynku, 

b) wysoko`ć budynku ｦ jak w stanie istniejącym, 
c) dach ｦ nalewy zachować formę istniejącą; 

dopuszcza się ”rzebudowę dachu w celu uzyska-

nia ”oddasza uwytkowego dla celów mieszkalnych, 
d) kalenica dachu - jak w stanie istniejącym, 
e) pokrycie dachu ｦ jak w stanie istniejącym, 

”rzy ”rzebudowie wskazane ”okrycie dachówką 
ceramiczną lub materiaJem dachówkopodobnym; 

2) budynki garawowe: 

a) wysoko`ć - jedna kondygnacja nadziemna do 

3,60 m w kalenicy, 

b) dach jedno lub dwus”adowy, kąt nachylenia 
8 ｦ 20º, ”okryty dachówką, materiaJem dachów-

kopodobnym, dopuszczalna blacha falista, 

c) wskazana budowa budynków garawowych  
w formie zes”oJu o jednakowej wysoko`ci, geometrii 
dachu i bram wjazdowych, materiaJu ”okrycia; sze-

roko`ć frontu zes”oJu do 18,0 m: do”uszcza się 
usytuowanie budynków `cianą ”rzy granicy dziaJki 
sąsiedniej.  

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5 %. 
 

RozdziaJ 5 

Tereny usJug publicznych 

 

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1US 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren usJug ”ublicznych obej-

mujący ogólnie dostę”ne obiekty i urządzenia s”or-

towe (wielofunkcyjne boisko sportowe) oraz kultu-

ry (`wietlicę wiejską), 
b) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące: widownia, szatnia i sanitariaty, dojazdy, miej-

sca ”arkingowe, zieleL towarzysząca, infrastruktura 
techniczna. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) linia zabudowy ｦ nalewy zachować nie”rze-

kraczalną odlegJo`ć linii zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi ”ublicznej klasy gJównej 
KDG - 8,0 m; ”rojektowany budynek usJugowy 
zlokalizować w gJębi dziaJki w odlegJo`ci co naj-

mniej 70 m od drogi; 

2) wyklucza się sytuowanie obiektów i urzą-
dzeL do u”rawiania s”ortu ”od linią wysokiego 
na”ięcia 110KV i w obrębie jej strefy ochronnej, 
której szeroko`ć orientacyjna zostaJa okre`lona na 
rysunki planu; 

3) intensywno`ć zagospodarowania terenu In-

do 30%, powierzchnia biologicznie czynna nie 

mowe być mniejsza niw 60% ”owierzchni terenu. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) boisko s”ortowe: ”arametry wielko`ć boiska 

sportowego zgodnie z potrzebami i wymogami  

w tym zakresie; 

2) budynek `wietlicy wiejskiej: 
a) wolnostojący, jednokondygnacyjny, 
b) szeroko`ć elewacji frontowej budynku do 

16,0 m, 

c) dach ｦ dwuspadowy lub wielospadowy o 

symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych o kącie 
nachylenia 36 - 45º, kryty dachówką ceramiczną 
lub gontem bitumicznym, 

d) o` kalenicy gJównej ”rosto”adle do drogi ”u-

blicznej KDG, 
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e) wysoko`ć budynku do kalenicy ｦ 7,0 m; 

3) w zagospodarowaniu terenu: 

a) wyznaczyć miejsca ”ostojowe dla samocho-

dów i rowerów w ilo`ci: minimum 2 stanowiska 
na autokary, 8 - 15 stanowisk dla samochodów 
osobowych i 20 dla rowerów, 

b) zjazd na drogę ”ubliczną wykonać jako indy-

widualny zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi ”rojektowania dróg i uzgodnionym  

z zarządcą drogi, 
c) w”rowadzić wzdJuw granicy terenu lokalizacji  

o pasie 3 - 5 m, zieleL towarzysząca `rednią i wyso-

ką, zimozieloną. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 0 %. 
 

RozdziaJ 6 

Tereny rekreacji i sportu 

 

§ 25. Śla terenów oznaczonych symbolami: 
2US, 3US, 4US, 5US, 6US, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe - teren urządzeL rekreacji i s”or-

tu, 

b) uzu”eJniające - obiekty i urządzenia towarzy-

szące: szatnia i sanitariaty, boiska do gier, dojazdy, 

miejsca ”arkingowe, zieleL towarzysząca, ”lac za-

baw dla dzieci, niezbędna infrastruktura techniczna,  
c) do”uszczalne usJugi w zakresie handlu i ga-

stronomii. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na terenie dopuszczalna jest realizacja wyJącz-

nie obiektów i urządzeL związanych z rekreacją  
i sportem takich jak: pole namiotowe, domki letni-

skowe, ”ole golfowe, boiska do gier w ”iJkę it”.  
z mowliwo`cią lokalizacji usJug dla obsJugi letników; 

2) ”od domki letniskowe z wyznaczoną dziaJką 
przeznaczyć nie więcej niw 30% ”owierzchni terenu; 

3) intensywno`ć zagos”odarowania terenu In-

do 25%, powierzchnia biologicznie czynna nie 

mowe być mniejsza niw 75% ”owierzchni terenu. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) boiska sportowe, pola golfowe ｦ dopuszczalne 

urządzenie na staJe lub na okres czasowy ｦ letni; 

2) pole namiotowe ｦ w ramach zagospodarowa-

nia terenu do”uszcza się budowę ”awilonu sanitar-

nego z toaletami, umywalkami i prysznicami; do-

puszcza się stosowanie urządzeL ”rzeno`nych ”od 
warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia; 

3) domki letniskowe: 

a) do”uszcza się budowę domków letnisko-

wych o konstrukcji drewnianej lub murowano ｦ 

drewnianej o ”owierzchni uwytkowej do 75 m², 
b) ”od budowę domku letniskowego mowna 

wydzielić dziaJkę do 300 m², 

c) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospa-

dowy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci dachowych 
o kącie nachylenia 38 - 50º, 

d) powierzchnia zabudowana ｦ do 25% po-

wierzchni dziaJki, ”owierzchnia biologicznie czynna 
minimum 70%, 

e) na dziaJce letniskowej do”uszcza się wydzie-

lenie 1 - 2 miejsc ”ostojowych, nie do”uszcza się 
budowy garawy i budynków gos”odarczych, 

f) wydzielone dziaJki ”od domki letniskowe mo-

gą być ogrodzone ”asem zieleni krzewiastej, wy-

wo”Jotem, do”uszcza się lekkie ogrodzenia drew-

niane o wysoko`ci do 0,60 m, wyklucza się ogro-

dzenia na trwaJym fundamencie; 
4) usJugi- obiekty w formie kiosków o lekkiej 

konstrukcji drewnianej lub murowano - drewnianej, 

dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym 

nachyleniu ”oJaci dachowych; 
5) w zagospodarowaniu terenu: 

a) w granicach terenu wyznaczonego planem 

wyznaczyć miejsce ”arkingowe ogólnie dostę”ne 
dla letników w ilo`ci nie mniejszej niw 10 dla sa-

mochodów i 20 dla rowerów, 
b) wskazane urządzenie ”lacu zabaw dla dzieci 

maJych ogrodzonych zielenią `rednią lub niską. 
4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  

z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20 %. 
 

RozdziaJ 7 

Tereny usJug  
 

§ 26. Śla terenów oznaczonych symbolem: 1U, 

2U, 3U ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren usJug; 
2) uzu”eJniające ｦ miejsca ”ostojowe, zieleL 

towarzysząca urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie; 

2) intensywno`ć zagos”odarowania terenu In- 

do 65%, powierzchnia biologicznie czynna nie 

mniej niw 15% ”owierzchni terenu; 
3) dla ”lanowanych obiektów usJugowych nalewy 

za”ewnić miejsca ”ostojowe dla samochodów  
w ilo`ci 5 m-c na 100 m² ”owierzchni uwytkowej,  
1 m-ce na 4 zatrudnionych; 

4) miejsca ”ostojowe nalewy utwardzić szczelną 
”owierzchnią, wy”osawyć w urządzenia kanaliza-

cyjne ”rzeznaczone do od”rowadzania wód o”a-

dowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej 

po uprzednim ich podczyszczeniu w stopniu wy-

maganym ”rze”isami odrębnymi. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) wysoko`ć budynków: 
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a) usJugowych jedna kondygnacja nadziemna, 
lecz nie więcej niw 8,60 m, mierząc od najniwszego 
”oziomu terenu w obrysie budynku do najwywsze-

go punktu kalenicy, 

b) towarzyszących ｦ do 5,60 m; 

2) dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe o syme-

trycznym nachyleniu ”odstawowych ”oJaci, o kącie 
nachylenia 30 - 45º; 

3) architektura budynków towarzyszących,  

w tym gos”odarczych i garawy, nalewy dostosować 
do architektury budynków o funkcji ”odstawowej ”o 
względem formy dachu i materiaJu ”okrycia. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20%. 
 

RozdziaJ 8 

Tereny zieleni (cmentarzy i ogrodów)  
 

§ 27. Śla terenów oznaczonych symbolem: ZC 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren cmentarza; 

2) uzu”eJniające ｦ zieleL, urządzenia i obiekty 
infrastruktury technicznej. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) teren cmentarza objęty jest ochroną konserwa-

torską w”isany do rejestru zabytków ”od nr 288/92 
w 1992 r.; 

2) ochronie ”odlegają: ka”liczka cmentarna  
i ogrodzenie; 

3) na terenie do”uszcza się ”rowadzenie ”rac 
modernizacyjnych i remontowych oraz lokalizację 
nowych obiektów, w tym domu ”rzed”ogrzebowego 
oraz nasadzenia zieleni w uzgodnieniu z wojewódz-

kim konserwatorem zabytków. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) teren planowanej rozbudowy cmentarza na-

lewy ”owiązać funkcjonalnie z istniejącym cmenta-

rzem ”od względem dróg i alei cmentarnych, ”rzed 
”ierwszymi ”ochówkami ”odzielić teren na kwate-

ry grzebalne z zielenią o `redniej wysoko`ci; 
u”rzednio nalewy wykonać badania ”odJowa grun-

towego w celu ochrony wód gruntowych; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowyｦ minimum 

8,0 m od krawędzi jezdni drogi KŚG; 
3) ”owierzchnia ”ól grzebalnych ｦ minimum 

70% powierzchni terenu. 

4. Strefa ochrony sanitarnej cmentarza ｦ 50,0 m. 

5. Stawka procentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 0 %. 
 

§ 28. Śla terenów oznaczonych symbolem: ZD 

- ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: ogrody dziaJkowe. 
2. Na terenie do”uszcza się:  

1) lokalizację altan o ”owierzchni do 60 m², 
konstrukcji drewnianej z mowliwo`cią zastosowa-

nia fundamentu murowanego; 

2) urządzeL rekreacyjnych, w tym oczek wod-

nych; 

3) grodzenie wydzielonych ogrodów lekką kon-

strukcją lub wywo”Jotami; 
4) wykonanie `ciewek ”ieszo ｦ rowerowych; 

5) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

3. Na terenie zakazuje się: 
1) ada”tacji altan na budynki mieszkalne caJo-

roczne; 

2) ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odarczej nie 
związanej z obsJugą dziaJalno`ci ogrodniczej i re-

kreacyjnej. 

4. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 3%. 
 

§ 29. Śla terenów oznaczonych symbolem: ZN 

- ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: zieleL niska nieurzą-

dzona: 

1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni  
w formie niskiej, `redniej jako krzewy i wysokiej 
jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicz-

nie terenów; 
2) na wyznaczonych terenach do”uszcza się wy-

Jącznie ”rowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

2. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 0%. 
 

RozdziaJ 9 

Tereny zabudowy produkcyjno - usJugowej, 
skJadowania, magazynowania 

 

§ 30. Śla terenów oznaczonych symbolami: 
1P,U,S, 2P,U,S, 3P,U,S, 4P,U,S, 5P,U,S, ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - tereny produkcyjno - usJugo-

we, magazynowania i skJadowania; 
2) uzu”eJniające - budynki gospodarcze, budyn-

ki garawowe, miejsca ”ostojowe dla samochodów 
osobowych i transportowych, wiaty gospodarcze, 

bazy transportowe, komunalne, budowlane, stacje 

”aliw, budynki administracyjne, socjalne, maJa 
architektura, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej, w tym ochrony `rodowiska, drogi 
wewnętrzne, elementy reklamowe i informacyjne, 
zieleL izolacyjna i towarzysząca w tym zadrzewie-

nia i zakrzewienia; 

3) dopuszczalne ｦ usJugi komercyjne, rzemiosJa. 
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) istniejąca zabudowa mowe być ”oddana re-

montom, modernizacji, przebudowie i rozbudowie 

do wymaganych ”otrzeb ”rowadzonej dziaJalno`ci 
”od warunkiem zachowania standardów ochrony 
`rodowiska wymaganych ”rze”isami odrębnymi,  
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w tym wynikających ze ustanowienia obszaru wsi 
jako Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; 

2) na terenie do”uszczalna lokalizacja zakJadów 
”rodukcji o charakterze ”rzetwórczym i wytwór-

czym, obiektów skJadowania i magazynowania,  
w tym otwartych ”laców skJadowych, baz komu-

nalnych i budowlanych, baz transportowych i logi-

stycznych, urządzeL obsJugi rolnictwa i komunika-

cji samochodowej, usJug o charakterze komercyj-

nym i rzemie`lniczym ｦ niezaliczonych do przed-

sięwzięć dla których s”orządzenie oceny oddzia-

Jywania na `rodowisko jest w `wietle ”rze”isów 
odrębnych obligatoryjne, z wyJączeniem obiektów 
i urządzeL obsJugi komunikacji samochodowej; 

3) intensywno`ć zabudowy terenu In do 0,75; 
”owierzchnia biologicznie czynna nie mowe być 
mniejsza niw 15% ”owierzchni terenu; 

4) linie zabudowy: od dróg ”ublicznych KŚG na-

lewy zachować linie zabudowy nie”rzekraczalne  
w odlegJo`ci minimum 10 m od krawędzi jezdni dro-

gi; na terenie między linią rozgraniczającą a linią za-

budowy, ”oza niezbędnymi doj`ciami i dojazdami 
”rzeznaczyć na urządzenie zieleni lub urządzić miej-

sca ”arkingowe dla ”racowników i klientów; 
5) do”uszcza się zagos”odarowanie wyznaczo-

nych w ”lanie terenów w caJo`ci lub czę`ci ”rzez 
jednego lub kilku inwestorów oraz dokonywanie 
”odziaJu terenu ”od warunkiem: 

a) zapewnienia w ”rojekcie ”odziaJu nieruchomo-

`ci dostę”no`ci komunikacyjnej do wszystkich nieru-

chomo`ci (terenów) ”owstaJych w wyniku tego ”o-

dziaJu z istniejących dróg ”ublicznych bez”o`rednio 
lub za ”o`rednictwem dróg wewnętrznych, 

b) za”ewnienia dostę”u do sieci infrastruktury 

technicznej, 

c) zachowania warunków w zakresie zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, wskauników ksztaJto-

wania zabudowy i Jadu ”rzestrzennego oraz wymo-

gów w zakresie ochrony `rodowiska i zdrowia ludzi, 
d) szeroko`ć frontu wydzielonego terenu (dziaJ-

ki)- winna za”ewniać bezkolizyjne wjazdy i zjazdy 
z dróg ”ublicznych, w tym w szczególno`ci samo-

chodów trans”ortowych i nie ”owinna być ona 
mniejsza niw 30 m, 

e) minimalna szeroko`ć wydzielanych dróg 
wewnętrznych 12 m; 

6) w granicach terenów zakJadów nalewy zloka-

lizować: 
a) ”arkingi dla ”racowników i klientów z ilo`cią 

miejsc ”ostojowych od”owiednią do ”rogramu 
uwytkowego inwestycji jednak w ilo`ci nie mniej-

szej niw 1 miejsce ”ostojowe na 6 zatrudnionych, 
b) obiekty towarzyszące, w tym niezbędne 

urządzenia infrastruktury technicznej, 

c) zieleL towarzyszącą. 
3. Ustalenia w zakresie ”arametrów i wskauni-

ków ksztaJtowania zabudowy oraz Jadu ”rze-

strzennego: 

1) wysoko`ć budynków ”rodukcyjnych, ”ro-

dukcyjno ｦ usJugowych, garawowych trans”ortu 
samochodowego, magazynowych ｦ jedna kondy-

gnacja nadziemna lub dostosowana do wymogów 
techniczno ｦ technologicznych, jednak nie wyw-
szych niw 11,0 m z wyJączeniem kominów; 

2) dachy budynków jedno- lub dwuspadowe  

o kącie nachylenia ”oJaci dachowych 10 - 30º, 
je`li względy technologiczne wymagają do”uszcza 
się dachy ”Jaskie; 

3) ”rzy sytuowaniu budynków ”rodukcyjno ｦ 

usJugowych, administracyjnych i innych związanych 
z ”lanowaną inwestycją a takwe obiektów i urządzeL 
infrastruktury technicznej nalewy zachować odlegJo-

`ci od ”rzebiegającej w bez”o`rednim sąsiedztwie 
linii kolejowej stanowiącej teren zamknięty zgodnie z 
”rze”isami odrębnymi w tym zakresie; 

4. Ustalenia szczegóJowe dotyczące zasad 
ochrony `rodowiska, zdrowia ludzi i warto`ci kultu-

rowych: 

1) wyznaczone tereny ”oJowone są w obszarze 
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego; 

2) ”rowadzona dziaJalno`ć ”rodukcyjna, ”ro-

dukcyjno ｦ usJugowa, logistyczna oraz usJugowa 
musi uwzględniać warunki realizacji inwestycji na 
tym obszarze, nie mowe ”owodować ”onadnorma-

tywnego obciąwenia `rodowiska naturalnego poza 

granicami terenu do którego inwestor ”osiada tytuJ 
”rawny oraz wywoJywać konieczno`ć ustanowie-

nia obszaru ograniczonego uwytkowania; 
3) lokalizacja ”rzedsięwzięć zaliczonych w ”rze-

”isach szczególnych do mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko dla których mowe być 
wymagane s”orządzenie oceny oddziaJywania na 
`rodowisko wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owa-

nia w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”i-

sami odrębnymi; 
4) masy ziemne lub przemieszczone podczas 

realizacji inwestycji na obszarze objętym ”lanem 
nalewy wykorzystać na miejscu ”rzy rekultywacji 
terenu, ”od zagos”odarowanie zielenią lub w s”o-

sób wyznaczony ”rzez wójta; 
5) odpady komunalne ｦ nalewy gromadzić i od-

”rowadzać zgodnie z gminnym systemem gospo-

darki odpadami; 

6) odpady inne, w tym zaliczone do niebez-

piecznych ｦ nalewy magazynować i zagos”odaro-

wać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
”rze”isami szczególnymi; 

7) powierzchnie utwardzone i przeznaczone do 

”ostoju samochodów nalewy wy”osawyć w urzą-
dzenia zabez”ieczające ”rzed ”rzedostaniem się 
”roduktów ro”o”ochodnych i ”iasku do rowów 
melioracyjnych i cieków wodnych; 

8) dla obiektów w których będą ”rzechowywane 
substancje toksyczne, w tym ro”o”ochodne nalewy 
wykonać zabez”ieczenia eliminujące ”rzenikanie ich 
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do wód ”owierzchniowych, ”odziemnych i gruntu 
oraz wy”osawyć w urządzenia monitorujące; 

9) substancje ro”o”ochodne i chemiczne, je`li ta-

kie wystą”ią nalewy u”rzednio zneutralizować ”rzed 
ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej; 

10) ”oziom haJasu ”owodowany ”rowadzoną 
dziaJalno`cią ”rodukcyjno ｦ usJugową, logistyczną, 
nie mowe ”rzekraczać na granicy z wyznaczonymi 
terenami zabudowy mieszkaniowej (jednorodzin-

nej, zagrodowej), usJug ”ublicznych, s”ortu i re-

kreacji wsi dopuszczalnych ”oziomów okre`lonych 
w ”rze”isie szczególnym; 

11) je`li w trakcie ziemnych robót budowlanych 
zostaną ujawnione ”rzedmioty wskazujące na ”o-

siadanie cech zabytku, osoby ”rowadzące roboty 
budowlane i ziemne obowiązane są zawiadomić 
niezwJocznie o tym wJa`ciwego konserwatora 
zabytków lub Wójta Gminy a takwe zabez”ieczyć 
odkryty ”rzedmiot i wstrzymać roboty mogące go 
uszkodzić lub zniszczyć. 

5. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 20%. 
 

RozdziaJ 10 

Tereny obsJugi komunikacji samochodowej 
 

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem: Kp - 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren urządzeL obsJugi komu-

nikacji samochodowej; 

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia infrastruktury 
technicznej, place manewrowe; 

3) dopuszczalne ｦ usJugi; w ”rzy”adku ”otrze-

by terenu na ”ole grzebalne do”uszcza się ”rze-

znaczenie czę`ci terenu ”oJowonego bez”o`rednio 
przy granicy na cele rozbudowy cmentarza. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) na terenie dopuszczalna realizacja czaso-

wych miejsc ”ostojowych dla samochodów oso-

bowych i rowerów dla obsJugi cmentarza; 
2) do”uszcza się lokalizację maJych obiektów 

handlowych ( kiosków ) s”rzedawy kwiatów i zniczy; 
3) teren nalewy utwardzić i wy”osawyć w urzą-

dzenia od”rowadzające wody opadowe z terenu. 

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z ty-

tuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 5%. 
 

RozdziaJ 11 

Urządzenia gospodarki wodnej i elektroenergetyki 
 

§ 32. Dla terenu oznaczonego symbolem: W - 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren urządzeL gos”odarki 
wodnej z obiektami i urządzeniami lokalnego ujęcia 
wody wraz ze strefą ochrony bez”o`redniej i ”o-

`redniej; 

2) uzu”eJniające ｦ zieleL izolacyjna, urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) istniejące obiekty i urządzenia ujęcia wody 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi mogą ”odle-

gać remontom, ”rzebudowie i rozbudowie do wy-

maganych potrzeb; 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów i urzą-
dzeL bez”o`rednio związanych z eks”loatacją uję-
cia i zarządzaniem sieciami, w tym budynków so-

cjalno ｦ administracyjnych, warsztatowych i ma-

gazynowych itp.; 

3) na terenie ustanowionej strefy ochrony bez-

”o`redniej oraz ”o`redniej okre`lonej na rysunku 
”lanu stosować zakazy i nakazy, okre`lone w de-

cyzji ustalającej strefę; 
4) ogrodzenie w granicy terenu ochrony bezpo-

`redniej ujęcia wody, zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi oraz zagos”odarowanie terenu zielenią. 
3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy: 

1) wskaunik zabudowy - do 50% powierzchni 

terenu; 

2) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min.30% 

powierzchni terenu; 

3) budynki ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych do 

8,60 m w kalenicy. 

 

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem: EE - 

ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren przebiegu linii elektro-

energetycznej wysokiego na”ięcia 110 KV relacji 

NamysJów ｦ Pokój wraz ze strefą orientacyjną 
”odwywszonego ”romieniowania elektromagne-

tycznego niejonizującego; 
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia towarzyszące. 
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu: 

1) istniejąca linia wraz z urządzeniami towarzy-

szącymi mowe ”odlegać remontom, ”rzebudowie  
i rozbudowie do wymaganych potrzeb technicznych; 

2) dla linii okre`lono orientacyjną strefę ”od-

wywszonego ”romieniowania elektromagnetyczne-

go niejonizującego; warunki funkcjonowania linii 

wynikające z wymogów ochrony `rodowiska okre-

`lone zostaJy w § 40 ust. 12.  
 

RozdziaJ 12 

Tereny rolnicze i le`ne 

 

§ 34. Śla terenów oznaczonych symbolem: RU, 

- ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - teren urządzeL produkcji i ob-

sJugi gos”odarki rolnej; 
2) uzu”eJniające ｦ obiekty towarzyszące, urzą-

dzenia infrastruktury technicznej. 
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2. Warunki zabudowy i zagospodarowania te-

renu oraz zachowania Jadu ”rzestrzennego: 
1) istniejąca zabudowa mowe ”odlegać remon-

tom, przebudowie i rozbudowie; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ minimum 

10,0 m od krawędzi jezdni drogi KŚG; 
3) dopuszczalna obsada mieszana do 100 DJP; 

4) intensywno`ć zabudowy terenu In do 65%; 
”owierzchnia biologicznie czynna nie mniej niw 15%. 

3. Warunki szczegóJowe w zakresie ochrony 
`rodowiska: 

1) powierzchnie przeznaczone do postoju sa-

mochodów i maszyn rolniczych nalewy wy”osawyć 
w urządzenia zabez”ieczające ”rzed ”rzenikaniem 
zanieczyszczeL, w tym ro”o”ochodnych; 

2) w budynkach inwentarskich kominy wenty-

lacyjne nalewy instalować maksymalnie wysoko  
i na kierunku ograniczającym nawiew na tereny 
mieszkaniowe. 

4.Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty z tytu-

Ju wzrostu warto`ci nieruchomo`ci: 10%. 
 

§ 35. Wyznacza się tereny rolnicze, wyJączone 
z zabudowy nierolniczej, z przeznaczeniem pod-

stawowym jako uwytki rolne oznaczone na rysunku 
planu symbolem: R. 

1. Na terenie do”uszcza się: 
1) lokalizację dróg rolnych, ”ieszych szlaków 

turystycznych i rowerów; 
2) w”rowadzanie trwaJych u”raw ogrodniczych 

i sadowniczych oraz zalesienie gruntów V - VI 

klasy bonitacyjnej (innych niw okre`lono na rysun-

ku ”lanu) oraz nieuwytków; zalesienia wykonać 
gatunkami zgodnymi z siedliskiem i ”otencjalną 
ro`linno`cią terenu; 

3) zachowanie istniejących i w”rowadzenie 
nowych zadrzewieL i zakrzewieL `ród”olnych  
i ”rzydrownych; 

4) do”uszcza się budowę nowej zagrody rolni-

czej ”rzez rolnika nie mającego mowliwo`ci rozbu-

dowy zagrody na dotychczasowym terenie je`li 
s”eJnia wymogi okre`lone w ”rze”isach szczegól-

nych; 

5) budowę budowli rolniczych, związanych wy-

Jącznie z ”rowadzonym gos”odarstwem rolnym 
”rzez rolnika lub ”rzedsiębiorstwo rolne; 

6) budowę urządzeL i sieci lokalnej infrastruktu-

ry technicznej; 

7) budowli i urządzeL sJuwących gos”odarce 

wodnej i ochronie przeciwpowodziowej; 

8) zakJadanie stawów rybnych i maJych zbiorni-

ków wodnych; 
9) rozbudowę, ”rzebudowę i budowę nowych 

urządzeL systemu melioracji wodnych. 
2. Na terenie nakazuje się: 
1) ochronę stanowiska archeologicznego nr 2 

zlokalizowanego na dziaJkach oznaczonych nr ewi-

dencyjnymi 125 i 126; 

2) w przypadku prowadzenia prac polowych  

i natrafienia na ”rzedmioty mogące `wiadczyć  
o zabytku zawiadomić Wójta Gminy lub Woje-

wódzkiego Konserwatora źabytków. 
3. Na terenie zakazuje się: 
1) lokalizacji otwartych zbiorników na ”Jynne 

odchody zwierzęce, komór fermentacyjnych, bio-

gazowni oraz myjni ”Jytowych dla ”ojazdów  
i urządzeL rolniczych; 

2) lokalizacji budynku mieszkalnego, wchodzą-
cego w skJad zabudowy zagrodowej, jeweli na 
dziaJce jego lokalizacji nie istnieją budynki sJuwące 
produkcji rolnej. 

 

§ 36. Wyznacza się tereny rolnicze, wyJączone  
z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako 

uwytki zielone oznaczone na rysunku ”lanu symbo-

lem: RZ. 

1. Na terenie do”uszcza się:  
1) lokalizację budowli i urządzeL sJuwących go-

spodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej; 

2) stawów rybnych i innych zbiorników wod-

nych sJuwących wyJącznie dla ”otrzeb rolnictwa; 
3) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej. 
2. Na terenie zakazuje się:  
1) przeksztaJcania istniejących trwaJych uwyt-

ków zielonych w grunty orne; 
2) w”rowadzanie trwaJych u”raw ogrodni-

czych, sadowniczych i ro`lin energetycznych oraz 
zalesiania terenu; 

3) budowy i rozbudowy systemu melioracji 

odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmia-

ny ”rzebiegu cieków wodnych oraz dokonywania 
innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w 

stosunkach wodnych terenu; 

4) lokalizacji budowli rolniczych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) zachować Jąki trwaJe i ”astwiska oraz ogra-

niczyć ich uwytkowanie gospodarcze lub dostoso-

wać do warunków funkcjonowania ”rzyrody, za-

chować ciągJo`ć strukturalną i funkcjonalną kory-

tarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć stoso-

wanie nawozów mineralnych i `rodków ochrony 
ro`lin o wysokiej klasie toksyczno`ci; 

2) nalewy ochroną objąć obudowę cieków wod-

nych, starodrzew o charakterze naturalnym oraz 

zadrzewienia ”rzywodne, `ród”olne i ”rzydrowne, 
krajobraz doliny cieku wodnego. 

 

§ 37. Wyznacza się tereny le`ne, wyJączone  
z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako 

uwytki le`ne oznaczone na rysunku ”lanu symbolem: 
ZL 

1. Na terenie do”uszcza się: 
1) lokalizację budowli i urządzeL sJuwących go-

s”odarce le`nej i ochronie ”rzeciw”owodziowej; 
2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno ｦ 

krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyzna-

czone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe 
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`ciewki ”rzyrodnicze, wzbogacone w elementy racjo-

nalnej infrastruktury turystycznej; 

3) rozwój wodochronnych, klimato twórczych  
i `rodowiskowo twórczych funkcji lasów; 

4) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie zakazuje się: 
1) ”rzeksztaJcania istniejących uwytków le`nych; 
2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i prze-

budowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i ro-

`linno`cią ”otencjalną; 
3) budowy i rozbudowy systemu melioracji od-

wadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany 
”rzebiegu cieków wodnych oraz dokonywania in-

nych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w sto-

sunkach wodnych terenu. 

 

§ 38. Wyznacza się tereny uwytków rolnych  
z przeznaczeniem do zalesienia oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: ZDL. 

1. Na terenie do”uszcza się:  
1) ”rowadzenie nasadzeL drzew i krzewów 

zgodnie z istniejącymi siedliskami, ”referowanie 
odnowieL naturalnych z dosadzaniem drzew zgod-

nych z siedliskiem i ro`linno`cią ”otencjalną; 
2) lokalizację budowli i urządzeL sJuwących go-

s”odarce le`nej i ochronie ”rzeciw”owodziowej; 
3) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej. 
2. Na terenie zakazuje się: 
1) ”rzeksztaJcania istniejących uwytków rolnych 

na inne niw le`ne; 
2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu  

i ”rzebudowę drzewostanów niezgodnie z siedli-
skiem i ro`linno`cią ”otencjalną; 

3) budowy i rozbudowy systemu melioracji 

odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmia-

ny ”rzebiegu cieków wodnych oraz dokonywania 
innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian  

w stosunkach wodnych terenu. 

 

RozdziaJ 13 

Tereny wód powierzchniowych (pJynących i sto-

jących) 
 

§ 39. Wyznacza się tereny oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: WS. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe - tereny wód stojących i ”Jyną-
cych; 

2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane 
z gos”odarką wodną, hodowlaną ryb. 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz 

warunki dla ochrony `rodowiska: 
1) do”uszczalna lokalizacja urządzeL i ”rowa-

dzenie ”rac związanych z utrzymaniem istnieją-
cych cieków wodnych, wód stojących i rowów 
melioracyjnych ”rowadzących wody; 

2) ochronie podlega obudowa biologiczna cie-

ków wodnych i wód stojących zarówno w formie 
zieleni niskiej, `redniej jak i drzew i krzewów; 

3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie zwią-
zanej z utrzymaniem i ”ielęgnowaniem stawów, 
cieków i rowów w odlegJo`ci mniejszej niw 3,0 m, 
od linii brzegowej. 

3. Stawka ”rocentowa do okre`lenia o”Jaty  
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci - nie 

wymaga ustalenia. 

 

ŚziaJ II 
_rodowisko, przyroda, warto`ci kulturowe i dzie-

dzictwa kulturowego  

 

RozdziaJ 1 

_rodowisko przyrodnicze 

 

§ 40. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowi-

ska, ”rzyrody obowiązujące na obszarze objętym 
planem: 

1. Obszar wsi ”oJowony jest w obszarze chro-

nionego krajobrazu Stobrawskiego Parku Krajobra-

zowego. 

2. Prowadzona dziaJalno`ć winna być ”od”o-

rządkowana wymogom ”lanu jego ochrony okre-

`lonym w roz”orządzeniu Nr 0151/P/8/07 Woje-

wody Opolskiego z dnia 19 stycznia 2007 r.  

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stob-

rawskiego Parku Krajobrazowego. 

3. Prowadzona dziaJalno`ć ”rodukcyjna, maga-

zynowa, skJadowania, logistyczna oraz dziaJalno`ć 
produkcyjna rolna w gospodarstwach hodowla-

nych nie mowe ”owodować ”onadnormatywnego 
obciąwenia `rodowiska naturalnego ”oza granicami 
terenu, do którego inwestor ”osiada tytuJ ”rawny 
dla zachowania jego walorów.  

4. Wyklucza się realizację ”rzedsięwzięć inwe-

stycyjnych, instalacji zaliczonych w przepisach 

odrębnych do mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, które wymagają ”rocedury oddziaJy-

wania na `rodowisko, za wyjątkiem dróg ”ublicz-

nych oraz kanaJów zbiorczych `cieków bytowych  
i obiektów i urządzeL obsJugi komunikacji samo-

chodowej (stacje paliw). 

5. Na caJym obszarze objętym ”lanem obowią-
zuje zakaz od”rowadzania nieoczyszczonych `cie-

ków do wód: ”owierzchniowych, ”odziemnych  
i gruntów, lokalizacji obiektów budowlanych, które 
mimo s”eJnienia wymogów obowiązujących ”rze-

”isów odrębnych, nie wykluczają w drodze sytu-

acji awaryjnych skawenia lub zakawenia `rodowi-

ska, z wyJączeniem obiektów wy”osawonych  
w system monitoringu lub w systemy zabezpiecza-

jące ”rzed skaweniem gruntu i wód ”odziemnych. 
6. Na terenach produkcyjnych, magazynowo 

skJadowych, baz s”rzętowych i trans”ortowych, 
usJug technicznych i rzemie`lniczych, ”arkingach it”. 
na których istnieje niebez”ieczeLstwo zanieczysz-
czenia wód i ziemi substancjami, nakazuje się: 
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1) budowę urządzeL zabez”ieczających ”rzed 
”rzedostaniem się substancji zagrawających `ro-

dowisku naturalnemu wód i ziemi; 
2) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie 

”rzed s”Jywem zanieczyszczonych wód na tereny 
”rzylegJe. 

7. Nakazuje się zachowanie w stanie istnieją-
cym obniwenia dolinnego rzeki Stobrawy w czę`ci 
”óJnocnej obszaru objętego ”lanem wraz z istnie-

jącymi stawami, ciekami i ich obudową biologiczną 
niwej ”oJowonych. 

8. Nakazuje się utrzymanie sz”alerów drzew 
”rzydrownych i `ród”olnych we wJa`ciwym stanie  
i konserwowanie ich oraz uzu”eJnianie o nowe 
nasadzenia. 

9. Wprowadza się obowiązek usuwania od”a-

dów: 
1) komunalnych w ramach gminnego systemu 

gos”odarowania od”adami wraz z u”rzednią ich 
segregacją; 

2) innych zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami 
w tym zakresie. 

10. Masy ziemne usuwane lub przemieszczane 

podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym 
”lanem nalewy wykorzystać na miejscu ”rzy rekul-

tywacji terenu lub w s”osób wskazany ”rzez Wój-

ta Gminy. 

11. Poziom haJasu ”owodowany dziaJalno`cią 
”rodukcyjna, logistyczną i usJugową nie mowe 
”rzekraczać na granicy z terenami zabudowy 

mieszkaniowej wsi do”uszczalnych ”oziomów 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, ”rzy czym 
za tereny: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

uznaje się tereny oznaczone symbolem MN, 
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami rzemie`lniczymi uznaje się tereny ozna-

czone symbolem: MN,U, 

c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

uznaje się tereny oznaczone symbolem: MWn, 
d) tereny rekreacyjno ｦ wypoczynkowe uznaje 

się tereny oznaczone symbolem: US.  
Śla ”ozostaJych terenów do”uszczalnych ”o-

ziomów haJasu nie ustala się, ”rzy czym dla bu-

dynków lub ”omieszczeL ”rzeznaczonych na staJy 
”obyt ludzi ”odlegających ochronie na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych w zakresie ochrony ”rzed 
haJasem, ”oJowonych w zasięgu ”otencjalnego 
uciąwliwego oddziaJywania terenów kolejowych 
oraz drogi wojewódzkiej i ”owiatowej oznaczo-

nych od”owiednio symbolami, nalewy stosować 
zabez”ieczenia w budynku lub jego czę`ci s”eJnia-

jące wymagania Polskiej Normy regulującej ochro-

nę ”rzed haJasem ”omieszczeL w budynkach oraz 
dopuszczalne warto`ci ”oziomu duwięku w ”o-

mieszczeniach, okre`lone w ”rze”isach odrębnych. 
12. WzdJuw istniejącej na”owietrznej linii elek-

troenergetycznej wysokiego na”ięcia oznaczonej 
symbolem EE 110 KV, ”rzecinającej tereny ”rze-

znaczone ”od zabudowę wyznacza się orientacyj-

ną strefę elektromagnetycznego ”romieniowania 
niejonizującego o ”odwywszonym ”oziomie, o sze-

roko`ci okre`lonej od osi tej linii na rysunku ”lanu; 
w okre`lonej strefie zakazuje się wznoszenia bu-

dynków ”rzeznaczonych do staJego ”obytu ludzi 
oraz zobowiązuje się wJa`ciciela linii do ”rze”ro-

wadzenia ”omiarów kontrolnych elektromagne-

tycznego ”romieniowania niejonizującego w zakre-

sie i z częstotliwo`cią okre`loną w ”rze”isie 
szczególnym, z uwzględnieniem ”rojektowanych 
obiektów budowlanych; wyniki ”omiarów o któ-
rych mowa wywej mogą stanowić ”odstawę wy-

stą”ienia do wJa`ciwego organu o ustanowienie 
obszaru ograniczonego uwytkowania. 

13. W przypadku dokonania odkrycia kopal-

nych szczątków ro`lin i zwierząt nalewy miejsce 
oznakować, zabez”ieczyć i niezwJocznie powia-

domić Wojewodę O”olskiego. 
14. Na obszarze zagrowenia zalewami ”owo-

dziowymi zakazuje się lokalizowania inwestycji 
zaliczanych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko, dla których jest lub 
wymagane s”orządzenie oceny oddziaJywania na 

`rodowisko (z wyJączeniem dróg, urządzeL i sieci 
infrastruktury technicznej), gromadzenia `cieków, 
odchodów zwierzęcych, `rodków chemicznych,  
a takwe innych materiaJów, które mogą zanieczy-

`cić wody, ”rowadzenia odzysku lub unieszkodli-
wiania od”adów, w tym w szczególno`ci ich skJa-

dowania, wykonywania urządzeL wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadze-

nia drzew lub krzewów, ”rowadzenia dziaJalno`ci 
”rowadzącej do zmiany uksztaJtowania terenu, 
skJadowania materiaJów oraz wykonywania innych 

robót i czynno`ci, które mogJyby utrudnić ochronę 
”rzed ”owodzią oraz w”Jynąć na ”ogorszenie ja-

ko`ci wód. 
 

RozdziaJ 2 

Dziedzictwo kulturowe 

 

§ 41. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej. 
1. Ochronie dziedzictwa kulturowego ”odlegają 

zabytki architektury w”isane do rejestru zabytków 
Województwa O”olskiego, do których nalewy:  

- cmentarz komunalny wraz z ogrodzeniem ｦ  

nr rej. 288/92 z dnia 6 listopada 1992 r., 

- stanowisko archeologiczne nr 2 zlokalizowane 

na dz. nr 125 i 126. 

2. Wszelka dziaJalno`ć na ww. obiektach wy-

maga uzgodnienia na etapie projektowania i wy-

konawstwa Wojewódzkiego O”olskiego Konser-

watora źabytków. 
3. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 
- kapliczka mur. z 1887 roku, 

- dom mieszkalny ul. NamysJowska nr 11, z lat 
20 XX w, mur., 
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- dom mieszkalny ul. NamysJowska nr 87, z lat 
20 XX w, mur., 

- budynek fabryczny cegielni z pocz. XX w. 

4. W przypadku prowadzenia na ww obiektach 

robót budowlanych remontowych i konserwator-

skich nalewy zachować bryJę obiektu w niezmie-

nionej formie, w tym geometrię i ksztaJt dachu; 
nalewy zachować oryginalną architekturę elewacji 
budynków mieszkalnych oraz detale architekto-

niczne; do”uszcza się wymianę stolarki ”od wa-

runkiem zachowania pierwotnych wielko`ci otwo-

rów okiennych i drzwiowych oraz ich ”odziaJów. 

5. Stanowisko archeologiczne nr 2 podlega 

ochronie prawnej. Ratownicze badania obiektu 

archeologicznego nalewy ”rze”rowadzić na warun-

kach Wojewódzkiego Konserwatora źabytków. 
W przypadku odkrycia podczas prowadzenia 

”rac ”olowych, robót ziemnych lub budowlanych 
na obszarze stanowiska nr 2 lub w bez”o`rednim 
jego sąsiedztwie i ”rzedmiotu, a takwe na obszarze 
byJego stanowiska nr 1 (teren zrekultywowany), 
co do którego istnieje ”rzy”uszczenie, we jest on 
zabytkiem, nalewy ”odjąć dziaJania zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków. 
6. W ”rzy”adku w”isania w okresie obowiązy-

wania ”lanu do rejestru obiektu ”oJowonego w grani-

cach okre`lonych rysunkiem ”lanu obowiązują zasa-

dy ochrony tego obiektu okre`lone w ”rze”isie od-

rębnym w zakresie ochrony zabytków. 
 

ŚziaJ III 
Komunikacja i infrastruktura techniczna  

 

RozdziaJ 1 

źasady modernizacji i rozwoju systemów ko-

munikacji oraz wyposawenia terenów w miejsca 
postojowe 

 

§ 42.1. Dla terenu komunikacji drogowej ｦ 

obejmujący ”lanowany odcinek drogi ”ublicznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG, 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej ｦ droga klasy 

gJównej, ”lanowana obwodnica drogowa wsi  
w ciągu drogi wojewódzkiej O”ole ｦ NamysJów  
nr 454; 

2) ”rzeznaczenie towarzyszące ｦ skrzywowanie 
ty”u węzeJ, ”rzej`cia ”rzez cieki wodne. 

3. Podstawowe parametry techniczne drogi: 

1) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ 35,0 m; 

2) 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci 
2 x 3,50 m, opaski bitumiczne; 

3) korona drogi, skar”y i rowy odwadniające, 
”asy zieleni i urządzenia izolacji akustycznej; 

4) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 
o`wietlenie uliczne i kanalizacja o”adowa; 

5) wyklucza się lokalizowanie indywidualnych 
bez”o`rednich wJączeL komunikacyjnych do ”la-

nowanej obwodnicy w ciągu drogi nr 454. 
 

§ 43.1. Dla terenu komunikacji drogowej ｦ 

obejmujący odcinek drogi ”ublicznej wojewódzkiej 
nr 454 relacji Opole - NamysJów oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDG, ustala się nastę”u-

jące ”rzeznaczenie oraz warunki zabudowy i zago-

spodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej ｦ drogi klasy 

gJównej, nr 454 jako droga regionalna, wojewódzka; 
2) ”rzeznaczenie towarzyszące: ”rzystanki au-

tobusowe, zatoki postojowe. 

3. Śla terenu drogi KŚG ustala się nastę”ujące 
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) parametry techniczne drogi ｦ ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ do 35,0 m, 

b) jezdnia ｦ 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o sze-

roko`ci ”asa ruchu minimum 2 x 3,5 m, utwar-

dzone ”obocza o szeroko`ci co najmniej 1,0 m, na 

terenach zabudowy wsi obustronne chodniki  

o szeroko`ci 2 x 2,0 m, 

c) szeroko`ć korony drogi 11,0 m, 

d) wskazana budowa `ciewki rowerowej jedno-

stronnej o szeroko`ci minimum 2,0 m, 

e) wJączenie z terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę mieszkaniową i ”rodukcyjno ｦ usJugo-

wą ”owinno odbywać się ”o”rzez drogi zbiorcze 
wy”osawone w ewentualne ”asy wJączenia i wyJą-
czenia w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

f) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 
o`wietlenie uliczne, ”odjazdów i mostu oraz kana-

lizacja opadowa, 

g) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 
o`wietlenie uliczne i kanalizacja o”adowa; 

2) w liniach rozgraniczających ”asa drogowego 
drogi KŚG ustala się: 

a) do”uszcza się lokalizację tymczasowych (nie 
związanych trwale z gruntem) obiektów budowla-

nych takich jak kioski uliczne, ”awilony s”rzedawy 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, 

obiekty kontenerowe itp., 

b) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no-

`ników reklamowych na ”ostumencie betonowym, 
c) ”rojekt nowych zjazdów na ww drogę nalewy 

uzgodnić z zarządcą drogi. 
 

§ 44.1. Dla terenu komunikacji drogowej ｦ 

obejmujący odcinek drogi ”ublicznej klasy gJównej 
”owiatowej nr 1348 0 KarJowice ｦ WoJczyn ozna-

czonej na rysunku planu symbolem KDG, ustala 

się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej ｦ drogi klasy 

gJównej, droga ”owiatowa nr 1348 0; 
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2) ”rzeznaczenie towarzyszące: ”rzystanki au-

tobusowe, zatoki postojowe. 

3. Śla terenu drogi KŚG ustala się nastę”ujące 
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) parametry techniczne drogi ｦ ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ 25,0 m, 

b) jezdnia ｦ 1 jezdnia z 2 pasami ruchu o sze-

roko`ci ”asa ruchu minimum 2 x 3,5 m, utwar-

dzone ”obocza o szeroko`ci co najmniej 1,0 m, na 

terenach zabudowy wsi obustronne chodniki  

o szeroko`ci 2 x 2,0 m, 

c) wskazana budowa `ciewki rowerowej jedno-

stronnej o szeroko`ci minimum 2,0 m, 
d) wJączenie z terenów ”rzeznaczonych ”od 

zabudowę mieszkaniową i ”rodukcyjno ｦ usJugo-

wą ”owinno odbywać się ”o”rzez drogę zbiorczą 
wy”osawone w ewentualne ”asy wJączenia i wyJą-
czenia w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

e) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 
o`wietlenie uliczne, ”odjazdów i mostu oraz kana-

lizacja opadowa, 

f) wy”osawenie w infrastrukturę techniczną: 
o`wietlenie uliczne i kanalizacja o”adowa na ob-

szarze zabudowanym; 

2) w liniach rozgraniczających ”asa drogowego 
drogi ustala się: 

a) do”uszcza się lokalizację tymczasowych (nie 
związanych trwale z gruntem) obiektów budowla-

nych takich jak kioski uliczne, ”awilony s”rzedawy 
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, 

obiekty kontenerowe itp., 

b) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no-

`ników reklamowych na ”ostumencie betonowym, 
c) ”rojekt zjazdów na ww drogę nalewy uzgod-

nić z zarządcą drogi. 
 

§ 45.1. Śla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem KDD, ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie 
oraz warunki zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej ｦ droga, ulica 

klasy dojazdowej w ciągach dróg gminnych; 
2) ”odstawowe ”arametry dróg, ulic: 
a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ulic 8 - 12,0 m, 

b) 1 jezdnia z 2 ”asami ruchu o szeroko`ci 5,0 
ｦ 6,0 m, 

c) chodniki obustronne lub bezpieczniki, 

d) wy”osawenie ulic w infrastrukturę: o`wietle-

nie oraz kanalizacja deszczowa. 

3. Śla terenu dróg KŚŚ ustala się nastę”ujące 
zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów budowlanych takich jak kioski uliczne, 
obiekty kontenerowe itp.; 

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących no-

`ników reklamowych na ”odstawie betonowej; 
3) nowe wjazdy- zjazdy dla obsJugi komunikacji 

terenów i dziaJek bez”o`rednio ”rzylegJych do 
planowanej trasy ulic klasy dojazdowej oraz 

utrzymanie wjazdów istniejących na warunkach 
zarządcy drogi; 

4) do”uszcza się sytuowanie ”odziemnej sieci 
infrastruktury technicznej. 

 

§ 46.1. Śla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki 

zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: 

1) teren komunikacji drogowej ｦ KDW ｦ teren 

dróg ｦ ulic wewnętrznych klasy dojazdowej, ist-

niejące i ”lanowane ulice, nie stanowiące wJasno-

`ci gminnej lub stanowiące wJasno`ć ”rywatną, 
jako wewnętrzne ciągi komunikacyjne obsJugujące 
tereny istniejącej i ”lanowanej zabudowy mieszka-

niowej, usJugowej, ”rodukcyjnej oraz bez”o`red-

niego ich otoczenia. 

3. Śla terenu dróg KŚW ustala się nastę”ujące 
zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

1) dopuszcza się lokalizację ulic ”ieszo ｦ jezd-

nych; 

2) parametry drogi ｦ ulicy lub ulicy pieszo ｦ 

jezdnej; 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ 6,0 ｦ 10,0 m, 

b) jezdnia ｦ minimum jednopasmowa o szero-

ko`ci ”asa ruchu minimum 3,5 m, 
c) chodnik ｦ jednostronny o szeroko`ci mini-

mum 2,0 m, 

d) w ”asach drogowych o szeroko`ci ok. 6,0 m 
do”uszcza się realizację ulicy ”ieszo ｦ jezdnej  

o szeroko`ci minimum 5,0 m; 
3) w granicach ”asa drogowego zaleca się sy-

tuowanie przyuliczne miejsca postojowe; 

4) ulicę nieza”ewniającą ”rzejazdu bez zawra-

cania, zakoLczyć ”lacem manewrowym o wymia-

rach min. 12,5 x 12,5 m; 

5) ulice pieszo ｦ jezdną realizować bez krawęw-
ników, a ”asy ruchu koJowego i ”ieszego zrówni-

cować barwą i fakturą lub w”rowadzić ruch jed-

nokierunkowy. 

 

§ 47.1. Śla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg, 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji dro-

gowej KDg ｦ teren dróg gos”odarczych trans”ortu 
rolnego. 

3. Śla terenu dróg KŚg ustala się nastę”ujące 
zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
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1) parametry drogi: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ 8,0 ｦ 15,0 m, 

b) jezdnia ｦ minimum jednopasmowa o szero-

ko`ci ”asa ruchu minimum 6,0 m, 
c) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci za”ewnienia 

”rzejazdu zastosować mijanki, ”lace manewrowe; 
2) zakazuje się w odlegJo`ci mniejszej niw 5m 

od osi drogi sytuowania ogrodzeL; 
3) do”uszcza się lokalizację urządzeL sieci in-

frastruktury technicznej. 

 

§ 48.1. Śla terenów komunikacji drogowej ｦ 

obejmującej istniejące i ”lanowane odcinki dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDWx, 

ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki 
zabudowy i zagospodarowania 

2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji dro-

gowej ｦ KDWx ｦ teren dróg ciągów ”ieszo ｦ jezd-

nych. 

3. Śla terenu ciągów drogowych KŚWx ustala 
się nastę”ujące zasady i warunki zagos”odarowa-

nia terenu: 

1) parametry drogi: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ 8,0 ｦ 12,0 m, 

b) jezdnia jedno”asmowa o szeroko`ci ”asa ru-

chu minimum 5,0 m, 

2) w granicach ”asa drogowego zaleca się sy-

tuowanie miejsc postojowych; 

3) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci za”ewnienia 
”rzejazdu zastosować mijanki, ”lace manewrowe; 

4) ciągi ”ieszo ｦ jezdne realizować bez krawęw-
ników. 

 

§ 49.1. Dla terenu komunikacji drogowej ozna-

czonego na rysunku planu symbolem KDWr ustala 

się nastę”ujące ”rzeznaczenie oraz warunki zabu-

dowy i zagospodarowania: 

2. Przeznaczenie terenu: teren komunikacji dro-

gowej ｦ KDWr ｦ teren ciągu rowerowego ”rzebie-

gającego ”rzez kom”leksy le`ne. 
3. Śla terenu ciągu rowerowego KŚWr ustala 

się nastę”ujące zasady i warunki zagos”odarowa-

nia terenu: 

1) parametry drogi: 

a) funkcja ｦ wyJącznie s”ortowo ｦ rekreacyjna, 

b) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgra-

niczających ｦ 6,0 ｦ 10,0 m, 

c) jezdnia jedno”asmowa o szeroko`ci ”asa ru-

chu minimum 5,0 m; 

2) w granicach ”asa drogowego zaleca się sy-

tuowanie miejsc postojowych; 

3) ciągi rowerowe realizować bez krawęwników. 
 

RozdziaJ 2 

źasady obsJugi modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy infrastruktury technicznej 

 

§ 50.1. źasady ogólne: 
1) infrastruktura techniczna nie związana z ”o-

trzebami zarządzania drogami i ”otrzebami ruchu 
drogowego, ”owinna być lokalizowana ”oza ”a-

sem drogowym w miejscach gdzie istnieje taka 

mowliwo`ć; w ”rzy”adku konieczno`ci sytuowania 
sieci w ”asie drogowym nalewy uzyskać warunki 
wJa`ciwego zarządcy drogi; 

2) ”rzy ”rowadzeniu sieci nalewy uwzględniać 
planowane zagospodarowanie terenu, nie prowa-

dzić sieci w s”osób utrudniający ”rzyszJe zago-

s”odarowanie (n”. sko`ne uJowenie sieci w grani-

cach terenu nieruchomo`ci); 
3) umieszczanie reklam do”uszcza się wyJącznie 

na ”arkingach, w innych miejscach w ciągach dróg 
nalewy kawdorazowo uzgadniać z zarządcami dróg. 

 

§ 51.1. źao”atrzenia w wodę: 
1) zao”atrzenie w wodę odbiorców wsi ”rzewi-

duje się z istniejącej sieci wiejskiej wodociągu  
i ”o”rzez dalszą rozbudowę sieci na bazie ujęcia 
komunalnego ,,źieleniecｬ, na warunkach okre`lo-

nych ”rzez ”rze”isy odrębne; 
2) istniejąca sieć wodociągowa mowe ”odlegać 

remontom i przebudowie do wymaganych potrzeb 

technicznych prowadzenia sieci i zabezpieczenia 

”owarowego; 
3) nowe odcinki mogą być ”rowadzone jako ru-

rociągi doziemne w s”osób za”ewniający najmniej-

szą liczbę skrzywowaL i zbliweL z innymi obiektami 
budowlanymi i istniejącym innym uzbrojeniem; 

4) nowe odcinki sieci nalewy wykonywać ”oza 
”asem drogowym drogi wojewódzkiej istniejącej i 
docelowej oraz drogi ”owiatowej. W szczególnie 
uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się lokali-

zację sieci w ”asie drogowym ”o wcze`niejszym 
uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. 

 

§ 52.1. Odprowadzanie i unieszkodliwianie 

`cieków: 
1) od”rowadzanie `cieków komunalnych i by-

towych, których do”uszczalny skJad okre`lają 
”rze”isy odrębne nalewy od”rowadzać ”o jej wy-

konaniu do projektowanej kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno ｦ ci`nieniowej wraz z ”om”owniami 
lokalnymi; 

a) projektowana kanalizacja sanitarna stanowi 

czę`ć ukJadu od”rowadzania `cieków sanitarnych ze 
wsi Krogulna do istniejącej mechaniczno ｦ biologicz-

nej oczyszczalni `cieków w Pokoju ”o”rzez kanaliza-

cję sanitarną ”rojektowaną we wsi źieleniec, 
b) do”uszcza się inny odbiornik `cieków je`li 

wynikać to będzie z zaistnienia nowych okoliczno-

`ci realizacji inwestycji i ”rogramu gos”odarki 
`ciekami w gminie, 
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c) nie do”uszcza się od”rowadzania `cieków do 
nowych zbiorników wybieralnych na obszarach obję-
tych zorganizowanym systemem odprowadzania 

`cieków, ”o wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, 
d) ”rzej`ciowo do”uszcza się od”rowadzanie 

`cieków bytowych do indywidualnych zbiorników 
wybieralnych; ”o wykonaniu sieci nową zabudowę 
nalewy do niej ”odJączyć; 

2) od”rowadzenie `cieków technologicznych 
”ochodzenia ”rzemysJowego mowe nastą”ić wy-

Jącznie ”o u”rzednim oczyszczeniu na terenie wJa-

snym inwestora, do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej na warunkach okre`lonych ”rzez za-

rządcę sieci; 
3) ”rzy budowie nowych odcinków sieci kanali-

zacji sanitarnej wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi (”rze”om”ownie ) nalewy zachować: 

4) sieć kanalizacji sanitarnej nalewy wykonywać 
”oza ”asem drogowym drogi wojewódzkiej istnie-

jącej i docelowej oraz drogi ”owiatowej. W szcze-

gólnie uzasadnionych ”rzy”adkach do”uszcza się 
lokalizację sieci w ”asie drogowym ”o wcze`niej-

szym uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi; ”rze-

bieg sieci winien za”ewnić dogodne warunki jej 
budowy, a takwe eks”loatację z dogodnym dostę-
”em w ciągu roku; 

5) w zakresie kanalizacji deszczowej: 

a) ”rzej`ciowo do”uszcza się od”rowadzanie 
wód o”adowych z dachów budynków na tereny 
nieutwardzone lub do doJów chJonnych w obrębie 
dziaJki; do”uszcza się od”rowadzenie wód o”ado-

wych do istniejących rowów melioracyjnych i cie-

ków otwartych, 
b) wody o”adowe z terenów ”rodukcyjnych, w 

tym z ”owierzchni narawonych na substancje ro-

”o”ochodne jak ”arkingi wymagają wstę”nego 
podczyszczenia. 

 

§ 53.1. źao”atrzenie w energię cie”lną: 
1) ”rzewiduje się lokalizacje indywidualnych 

uródeJ do celów grzewczych stosujących ”aliwa  
o niskiej emisji zanieczyszczeL (gaz, olej o”aJowy, 
energia elektryczna) lub wysokos”rawne urządze-

nia na paliwo staJe; 
2) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe - 

nalewy lokalizować w granicach wJasno`ci, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi. 

 

§ 54.1. źao”atrzenie w energię elektryczną: 
1) zao”atrzenie wsi w energię elektryczna 

”rzewiduje się za ”o`rednictwem istniejących  
i projektowanych linii napowietrznych i kablowych 

o na”ięciu 15KV oraz z istniejących i ”rojektowa-

nych stacji transformatorowych na warunkach 

okre`lonych ”rzez zarządcę sieci; 

2) istniejące linie na”owietrzne niskiego, `red-

niego i wysokiego na”ięcia wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi mogą ”odlegać remontom, rozbu-

dowie i ”rzebudowie do wymaganych warunków 
technicznych; 

3) dla obsJugi terenów ”rojektowanych funkcji 
przewiduje się mowliwo`ć realizacji nowych stacji 
transformatorowych zlokalizowanych w ich obrę-
bie jako obiekty towarzyszące; 

4) nowe odcinki sieci nalewy realizować jako 
kablową, w uzasadnionych ”rzy”adkach do”usz-

cza się sieć na”owietrzną. 
 

§ 55.1. Zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną: 
1) linie telefoniczne nalewy realizować jako ka-

blowe doziemne prowadzone w liniach rozgranicza-

jących dróg i ulic we ws”ólnych kanaJach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci; 

2) do”uszcza się ustawianie wyniesionych mo-

duJów centrali telefonicznej w ”ostaci wolnostoją-
cych szaf sieci dostę”owej. 

 

§ 56.1. Melioracje wodne: 

1) dopuszczalna przebudowa, rozbudowa i re-

mont systemu drenarskiego; 

2) w przypadku realizacji zabudowy na tere-

nach drenowanych wymagane uzgodnienie z or-

ganem do spraw melioracji. 

 

TytuJ II 
Ustalenia obowiązujące na caJym obszarze ob-

jętym planem 

 

ŚziaJ I 
PrzestrzeL publiczna, podziaJ nieruchomo`ci 
 

RozdziaJ 1 

źasady ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

 

§ 57.1. Ustala się tereny ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, ”owszechnie dostę”ne, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem: 

1) KD ｦ tereny dróg ”ublicznych; 
2) US ｦ tereny sportu i rekreacji. 

2. Śla terenów ”ublicznych, o których mowa  
w ust.1, o”rócz ustaleL szczegóJowych w zakresie 
przeznaczenia oraz sposobu ich zabudowy i zago-

s”odarowania, ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji: 
a) urządzonych miejsc na kontenery do selek-

tywnego zbierania od”adów, 
b) znaków oraz ”lanów informacji wizualnej, 
c) tymczasowych obiektów usJugowo ｦ han-

dlowych i sanitarnych niewymagających ”ozwole-

nia na budowę na czas organizacji im”rez maso-

wych i okoliczno`ciowych, 
d) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 

o`wietlenia ulicznego; 
2) zakaz: 

a) grodzenia terenów od strony dróg ”ublicznych  
i ulic oraz ciągów ”ieszo ｦ jezdnych ogrodzeniami 

wykonanymi z ”refabrykatów betonowych, 
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b) stosowania ogrodzeL wywszych niw 2,20 m. 
3. Lokalizacja reklam w liniach rozgraniczają-

cych dróg i ulic mowe być dokonana ”od warun-

kiem zachowania bez”ieczeLstwa ruchu na drodze 
na warunkach okre`lonych ”rzez zarządcę drogi. 

4. Przy realizacji inwestycji nalewy za”ewnić do-

stę”no`ć osobom nie”eJnos”rawnym do urządzeL 
komunikacji (”laców, ciągów ”ieszych, ”rzej`ć ”ie-

szych, miejsc ”arkingowych) oraz do obiektów usJug 
”ublicznych i terenów zieleni urządzonej. 

5. Przy realizacji inwestycji nalewy w zagos”o-

darowaniu w”rowadzać elementy maJej architektu-

ry, zieleL towarzyszącą i inne elementy o walorach 
estetycznych wzbogacających lokalne walory kra-

jobrazowe. 

 

RozdziaJ 2 

źasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci 
 

§ 58.1. W granicach objętych ”lanem nie wy-

stę”ują obszary wymagające dokonania scaleL 
nieruchomo`ci a nastę”nie ich ”owtórnego ”odzia-

Ju o których mowa w ”rze”isach szczególnych. 
2. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”o-

dziaJu nieruchomo`ci: 
1) ”odziaJu nieruchomo`ci zabudowanych mow-

na dokonać, jeweli jest on zgodny z ”rze”isami 
odrębnymi oraz ustaleniami ”lanu. 

3. źgodno`ć o której mowa w ust. 1 dotyczy: 
1) za”ewnienia bez”o`redniego dostę”u do 

drogi ”ublicznej lub drogi zewnętrznej; 
2) mowliwo`ć do”rowadzenia wJa`ciwej dla 

przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej; 

3) zachowania ustaleL ”lanu w zakresie zasad 
zabudowy i zagos”odarowania terenów oraz  
w zakresie usytuowania budynków w stosunku do 
granic dziaJki i warunków ”rzeciw”owarowych 
wymaganych ”rze”isami odrębnymi; 

4) uwzględnienia ”rawnie chronionych intere-

sów stron w zakresie okre`lonym ”rze”isami od-

rębnymi, w tym szczególnie s”Jywu wód o”ado-

wych, obsJugi komunikacyjnej i inwynieryjno ｦ 

technicznej. 

4. W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować ustalone ”lanem zasady wydzielenia dróg 
i ulic, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

5. Linie rozgraniczające tereny o równych rodza-

jach ”rzeznaczenia, okre`lone `ci`le, stanowią 
równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek ”rzezna-

czonych do wydzielenia. 

6. Ustala się ”arametry dla wydzielanych, no-

wych dziaJek budowlanych, je`li nie są okre`lone 
w ustaleniach szczegóJowych z zaleceniem za-

chowania ”odziaJu geodezyjnego: 
a) na terenie MN: 

minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki ｦ 

18,0 m, 

maksymalna 30,0 m, 

b) na terenie MN z usJugami realizowanymi na 
dziaJce: 

minimalna szeroko`ć granicy frontowej dziaJki ｦ 

20,0 m, 

maksymalna 40,0 m, 

c) na terenach P,U, S, minimalna szeroko`ć 
granicy frontowej dziaJki ｦ 30,0 m. 

7. Parametry dla wydzielonych dziaJek, o któ-
rych mowa w ust. 6, nie obowiązują dla wydziela-

nych dziaJek dla obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej. 

8. Śo”uszcza się scalanie gruntów w celach: 
1) uzyskania ”arametrów dziaJek, o których 

mowa w ust. 6; 

2) okre`lonych w ”rze”isach szczególnych  
z zakresu gos”odarki nieruchomo`ciami. 

 

ŚziaJ II 
Ograniczenia w zagospodarowaniu, tymczaso-

we zagospodarowanie 

 

RozdziaJ 1 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu  

 

§ 59.1. Ustala się obowiązek zapewnienia do-

stę”u do cieków wodnych i rowów melioracyjnych 
wJa`ciwemu zarządcy, od”owiedzialnemu za ich 
eks”loatację, ”o”rzez: 

1) zakaz: 

a) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”o-

wierzchniowych wód ”ublicznych w odlegJo`ci 
mniejszej niw 1,5 m od linii brzegu, 

b) sytuowania obiektów budowlanych, w odle-

gJo`ci mniejszej niw 5 m od linii brzegu ”owierzch-

niowych cieków ”ublicznych; 
2) skanalizowanie cieku wodnego lub rowu me-

lioracyjnego, budowę mostków i kJadek mowliwe 
za zgodą zarządcy. 

2. Od granic terenu zamkniętego komunikacji 
kolejowej KK: 

1) zachować odlegJo`ć nie mniej niw 15 m ｦ dla 

zadrzewieL i zakrzywieL, z wyJączeniem drzew, 
których wysoko`ć mowe ”rzekraczać 10 m; 

2) w ”asie terenu o szeroko`ci 5 m ｦ zakaz sy-

tuowania obiektów budowlanych mogących 
utrudniać ”rowadzenie kolejowej drogi technolo-

gicznej. 

3. Ustala się ”otencjalny zasięg uciąwliwego 
oddziaJywania terenu komunikacji kolejowej KK 
wielko`ci 150 m od jego linii rozgraniczających ｦ 

w budynkach mieszkalnych nalewy stosować roz-

wiązania techniczne zabez”ieczające ”rzed oddzia-

Jywaniem haJasu i wibracji; ww. rozwiązania zale-

ca się stosować takwe w budynkach mieszkalnych 
usytuowanych przy drogach publicznych. 

4. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej wysokiego na”ięcia 110 KV wyznacza się 
orientacyjną strefę o ”odwywszonym ”oziomie 
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promieniowania elektromagnetycznego niejonizują-
cego w obrębie której wyklucza się lokalizację 
obiektów ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi. 

5. Od osi napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej 15 KV zachować odlegJo`ć nie mniejszą niw: 
a) 6,0 m ｦ do rzutu budynku i jego czę`ci, 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

b) 5,0 m ｦ do rzutu ”rowadzonych robót bu-

dowlanych. 

6. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej cmenta-

rza obejmującej obszar ”oJowony w odlegJo`ci do 
50,0 m wokóJ jego granic, ustala się: 

1) zakaz lokalizacji: 

a) nowych budynków lokali mieszkalnych oraz 
budynków zamieszkania zbiorowego, 

b) zakJadów ”rodukujących artykuJy wywno`ci, 
zakJadów wywienia zbiorowego oraz zakJadów 
”rzechowujących artykuJy wywno`ci, 

c) studzien, uródeJ i strumieni sJuwących do 
czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

2) do”uszcza się odbudowę, rozbudowę, ”rze-

budowę i nadbudowę istniejących budynków 
mieszkalnych. 

 

RozdziaJ 2 

Sposób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania 

 

§ 60.1. Śla wyznaczonych terenów w grani-

cach obszaru objętego ”lanem ustala się dotych-

czasowe uwytkowanie i zagos”odarowanie do cza-

su zabudowy i zagospodarowania zgodnie  

z ustaleniami niniejszego planu. 

2. Śo”uszcza się eta”ową realizację ustaleL 
planu. 

3. W sprawach nieunormowanych ustaleniami 

niniejszego ”lanu obowiązują ”rze”isy ustaw 
szczególnych obowiązujących w trakcie obowią-
zywania planu. 

 

II. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Pokój. 

 

III.1. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 

dni od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiego. 

2. UchwaJa ”odlega równiew o”ublikowaniu na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój. 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Jacek GosJawski 

XXXIII/250/2009 
25 czerwca 2009 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIII/250/2009 

 Rady Gminy Pokój 
 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego wsi źieleniec, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.), 
art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Śz. U. z 2001 r. 

Nr 142, ”oz. 1591 z ”óun. zm.) i art. 111 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 

2104 z ”óun. zm.), Rada Gminy Pokój rozstrzyga, 
co nastę”uje: 

 

Realizacja w”rowadzonych w ramach s”orządzo-

nego projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wymaga realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-
snych gminy, oraz okre l̀enia zasad ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

1. S”osób realizacji za”isanych w ”lanie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych Gminy. 

1.1. W ”lanie za”isane zostaJy inwestycje z za-

kresu infrastruktury technicznej wynikające z przy-

jętych rozwiązaL ”rzestrzennego zagos”odarowa-

nia wsi, które nalewą do zadaL wJasnych Gminy: 
- projektowane nowe drogi publiczne gminne 

ulice o szeroko`ci ”asa drogowego 10,0 m ｦ
obejmujące jezdnie, chodnik jedno- lub obustronny 

z kanalizacją deszczową o dJugo`ci ok. 300 mb, 
- ”rojektowane remonty i modernizacje dróg gmin-

nych do wymaganych ”arametrów technicznych z 
budową chodników z kanalizacją deszczową dla ”o-

trzeb ”lanowanej zabudowy o dJugo`ci ok. 1350 mb, 
- rozbudowę wiejskiej sieci wodociągowej dla po-

trzeb terenów ”lanowanej zabudowy mieszkaniowej, 
usJugowej i dziaJalno`ci gos”odarczej o dJugo`ci ok. 
2000 mb, 

- budowa sieci o`wietlenia ulicznego dla ”o-

trzeb terenów ”lanowanych zes”oJów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, usJugowej i dziaJal-

no`ci gos”odarczej o dJugo`ci ok. 1360 mb. 
2. Prognozowane koszty realizacji ww. inwestycji: 

- drogi dojazdowe nowe i modernizacja  

     ｦ ok.  3786 tys. zJ, 
- siec wodociągowa  ｦ ok.    500 ty`. zJ, 
- sieć o`wietlenia ulicznego ｦ         279 tys. zJ. 
Razem koszty  - ok.       4.565.000,00 zJ. 

1.2. Realizacja ww zadaL odbywać się będzie 
eta”owo ”o”rzez tryb zamówieL ”ublicznych. źa-

dania te ”owinny być uwzględnione w wieloletnim 
planie inwestycyjnym i wprowadzone do wielolet-

niego planu finansowego. 

Ww. koszty przyjęto z ”rognozy skutków finan-

sowych uchwalenia ”lanu dla budwetu gminy w któ-
rej zaJowenia i dane do obliczeL ”rzyjęto z rynku lo-

kalnego oraz rynków ”odobnych. Otrzymane wyniki 
mogą być obarczone bJędem wynikającym z braku 
danych o konkretnych projektach rozwojowych i w 

jakim czasie zostaną zrealizowane. W s”orządzonej 
”rognozie finansowej ”rzyjęto okres dziesięcioletni. 

_rodki ”ozyskane z o”Jat adiacenckich czy rent 
”lanistycznych nie będą w stanie zrównowawyć 
wydatków na budowę i modernizacje dróg oraz 
uzbrojenie terenów. Poniesione koszty będą w 
wieloletniej ”ers”ektywie ulegaJy zmniejszeniu za 
s”rawą w”Jywów z ”odatków w szczególno`ci 
związanych z rozwojem dziaJalno`ci gos”odarczej  
i budownictwa mieszkaniowego z usJugami. 

2. Zasady finansowania, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych Gminy, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

3. tródJem finansowania inwestycji, o których 
mowa w ”kt 1 będą: 

- dochody wJasne gminy, 
- dotacje, 

- kredyty, ”owyczki ”referencyjne, 
- `rodki ”omocowe Unii śuro”ejskiej, 
- `rodki ”rywatne (”orozumienia ”ubliczno ｦ pry-

watne). 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIII/250/2009 

 Rady Gminy w Pokoju 

 z dnia 25 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygniecie do uchwaJy Nr XXXIIIł250ł 
2009 Rady Gminy w Pokoju z dnia 25 czerwca 

2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec 

 

O rozpatrzeniu uwag do projektu planu: 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.) 
Rada Gminy w Pokoju, biorąc ”od uwagę stanowi-

sko Wójta Gminy Pokój w s”osobie roz”atrzenia 
wniesionych uwag przez osoby fizyczne do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wsi źieleniec rozstrzyga, co nastę”uje: 
1. Wójt Gminy Pokój ”rzedJowyJ Radzie Gminy in-

formację, we w okresie wyJowenia do publicznego 

wglądu ”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania przestrzennego wsi Zieleniec w trakcie jego 

wyJowenia do ”ublicznego wglądu, które odbyJo się 
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w dniach od 27 ”audziernika do 21 listo”ada 2008 r. 
i w okresie 14 dni od dnia zakoLczenia okresu wyJo-

weniu tj. do dnia 15 grudnia 2008 r. zostaJy wniesio-

no 2 uwagi do projektu planu przez osoby fizyczne,  

z których jedna nie zostaJa ”ozytywnie rozstrzygnię-
ta: 

Pan Krzysztof Pawliszyn (dane w dokumentacji) 

wniósJ aby dziaJki gruntowe oznaczone nr 230, 

230/1, 238 k.m.1, które zostaJy ”rzeznaczone ”od 
dziaJalno`ć gos”odarczo - produkcyjno ｦ usJugo-

wą, skJadowania i magazynowania (P,U,S) ”rze-

znaczyć ”od budownictwo mieszkaniowe jednoro-

dzinne i szeregowe. Uwagę tę odrzucam uzasad-

niając nastę”ująco: 
Wnioskowane ”rzeznaczenie terenu obejmujące-

go nieruchomo`ci oznaczone nr 230, 230/1  
i 238, k.m.1 jest niezgodne z okre`lonym kierunkiem 
rozwoju wsi źieleniec w Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gmi-

ny Pokój ”rzyjętego uchwaJą Rady Gminy w Pokoju 

Nr XXI/135/2000 z dnia 3 lipca 2000 r. Dla terenu 

wymienionych dziaJek zostaJ okre`lony dotychcza-

sowy kierunek rozwoju wsi źieleniec na cele dziaJal-

no`ci gos”odarczej o charakterze ”rodukcyjno-

usJugowym, skJadowania i magazynowania. źgodnie 
z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.), ”lan miejscowy 
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodno`ci 
z ustaleniami Studium. 

W związku z ”owywszym ”rzeznaczenie wy-

mienionych nieruchomo`ci na cele zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej nie jest obecnie 

mowliwe. Wymagane jest u”rzednio dokonanie 
zmiany kierunków rozwoju wsi źieleniec w Stu-

dium Gminy. 

 

2. Nastę”nie Wójt Gminy Pokój ”rzedJowyJ Radzie 
Gminy informację, we w okresie ponownego (drugie-

go) wyJowenia do ”ublicznego wglądu ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi źieleniec, które odbyJo się w dniach od 8 kwiet-

nia do 8 maja 2009 r. i w okresie 14 dni od dnia 

zakoLczenia okresu wyJoweniu tj. do dnia 29 maja 

2009 r. nie zostaJy wniesione uwagi. 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (Śz. U. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. 
zm.) Rada Gminy, biorąc ”od uwagę: 

 stanowisko Wójta Gminy o nie zgJoszeniu 
uwag do ”rojektu ”lanu w okresie drugiego wyJo-

wenia odstę”uje od rozstrzygnięcia. 
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UCHWAIA NR NR 238/XXVIII/2009 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

 

z dnia 21 kwietnia 2009 r. 

 

zmieniajaca uchwaJę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 - 2012 
 

Na podstawie art. 184 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 249, ”oz. 2104 z ”óun. zm.), Rada 
Miejska uchwala, co nastę”uje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 227/XXVII/2009 Rady Miej-

skiej w Praszce z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie 

uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego 

na lata 2009 - 2012 w”rowadza się nastę”ujące 
zmiany: 

- zaJącznik do uchwaJy otrzymuje brzmienie 
okre`lone w zaJączniku do niniejszej uchwaJy. 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Praszki. 

 

§ 3. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego. 

 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie z dniem ”odjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 

BogusJaw Iazik 


